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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005203-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

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

manifestem sobre os Embargos de Declaração opostos pela respectiva 

parte adversa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002279-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. K. M. D. C. (AUTOR(A))

E. S. M. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDNA DE MORAIS OAB - 038.389.801-31 (REPRESENTANTE)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, e do Provimento n. 56/07-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o Procurador da parte autora para, 

em quinze dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela parte requerida (ID 9385943), nos termos do art. 1.010, § 

1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004596-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte autora para, em cinco dias, requerer o 

que de direito, isso em razão do decurso de prazo da suspensão do feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004596-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004596-62.2016 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S.A. Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Luiz Antonio Rodrigues. Vistos, etc... 

Analisando os termos do petitório de (ID 20993812), não vejo motivos 

plausíveis para seu acolhimento, uma vez que não existe a figura do 

arquivo provisório, assim, indefiro. Ademais, verifica-se que o feito se 

arrasta desde o ano de 2016, deste modo, determino a intimação pessoal 

da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que no prazo 

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

sob pena de extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, determino 

a intimação da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do 

edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de novembro de 

2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005111-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY DE OLIVEIRA PIMENTEL (AUTOR(A))

IVAN NICODEMOS DE OLIVEIRA PIMENTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS (REU)

HELIO CAVALCANTE GARCIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

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

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

 

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

dias, apresente contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000111-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do § 4 do art. 203 do CPC, bem como do Provimento n. 

056/2007/CGJ, impulsiono os autos para Intimar da advogada da PARTE 

AUTORA, para requerer o que de direito nos autos, no prazo de (5) cinco 

dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000111-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

apresente contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005820-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALVES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

EDUARDO SILVA MADLUM OAB - SP296059 (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005820-98/2017 Ação: Restituição de Quantia Paga Autora: Amanda 

Alves Ribeiro. Rés: Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outra. 

Vistos, etc. Considerando o termo de conciliação acostado aos autos à 

(fl.104 – correspondência ID 10726278), hei por redesignar a audiência de 

conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 08:00 horas, no 

CEJUSC. Expeça-se o necessário, observando-se o endereço indicado à 

(fl.97 – correspondência ID10446762). Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz 

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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005820-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALVES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

EDUARDO SILVA MADLUM OAB - SP296059 (ADVOGADO(A))

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

 

Intima-se a parte AMANDA ALVES RIBEIRO e J. VIRGILIO LANCAMENTOS 

DE IMOVEIS LTDA /adversas, para querendo, manifestarem-se no prazo 

de 05 (cinco) dias acerca dos Embargos de Declaração ID 28499255, nos 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001283-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/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))

 

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

dias, apresente contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003723-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANI LOPES MENEZES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003723-57.2019 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Mariane Lopes Menezes Oliveira. Réu: Telefônica Brasil S/A 

Móvel – VIVO. Vistos, etc. MARIANE LOPES MENEZES OLIVEIRA, com 

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S/A MÓVEL – VIVO, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária e tutela de urgência, 

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

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

inscritos nos órgãos de restrição ao crédito, em razão do contrato 

n°0000899995185452, no importe de R$509,94 (quinhentos e nove reais e 

noventa e quatro centavos), com vencimento para o dia 09/09/2017, 

conforme documento de (ID 19442770, pág.05). Por derradeiro, requer que 

seja deferida a tutela provisória de urgência para determinar a exclusão 

imediata do nome e CPF da autora dos órgãos de restrição ao crédito, sob 

pena de multa diária, nos termos do item ‘III’ de (ID 19442766, pág.20). D E 

C I D O: Considerando o documento de (ID 19442770, pág.03), hei por bem 

em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). 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. V.v EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE 

URGÊNCIA. REQUISITOS. DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS. 

AUSÊNCIA. (DES. CABRAL DA SILVA).” (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 novamente o nome da autora no 

rol de restrição ao crédito. Assim, hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido de antecipação da tutela para determinar a exclusão do nome e 

CPF da autora dos órgãos de restrição ao crédito, em razão do contrato 

n°0000899995185452, no importe de R$509,94 (quinhentos e nove reais e 

noventa e quatro centavos), com vencimento para o dia 09/09/2017, 

conforme documento de (ID 19442770, pág.05), 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 ‘IV’ de (ID 19442766, pág.21), 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. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

BRASIL TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 
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disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 

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

realizada no dia 29 de julho de 2019, às 08h30min, no CEJUSC. Cite-se, 

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

Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

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

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

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

Roo-MT, 06 de maio de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.ireito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003723-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANI LOPES MENEZES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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

apresente contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000701-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA GONCALVES DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (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))

 

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

dias, apresente contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007180-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE ABREU VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

apresente contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000343-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS COQUI KOGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000343-94.2017 Ação: Arbitramento Judicial de Honorários Advocatícios 

Autores: Juscelino Barreto Monteiro e Outra. Réu: Marcos Coqui Koga. 

Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de (fl.485), hei por bem em 

determinar a intimação da parte autora, para que no prazo de (5) cinco 

dias, informe se o pedido de desistência da ação é atinente aos dois 

autores. Cumprida a determinação supra, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de abril de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005627-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO VIEIRA NETO (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))

 

Intima-se a parte Requerida /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: 1008905-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO LAZZARON JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

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

apresente contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003350-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE ANDRADE FAGUNDES (AUTOR(A))

ELIENE ANDRADE FAGUNDES (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))

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1003350-94/2017 Ação: Cobrança Autora: Jaíne Andrade Fagundes e 

Outra. Ré: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Vistos, etc. JAÍNE 

ANDRADE FAGUNDES e ELIENE ANDRADE FAGUNDES, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

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

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

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

acostando aos autos cópia do laudo pericial comprobatório da lesão 

alegada, eis que os documentos juntados as (fls.55/74) não se prestam 

para tanto; 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. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 01 de junho de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001948-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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SIDNEI CARLOS DARTORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ES INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

 

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

que de direito nos autos face a Certidão ID 30812206.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002012-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAH ZANGARI MATTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES OAB - MT10819-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

apresente contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012438-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA CRISTINA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre o decurso de prazo da citação da executada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005325-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENNEE RELVITHON RODRIGUES PEREIRA (EXECUTADO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da primeira parcela das custas e taxas 

judiciárias, conforme instrução de ID 30814082.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007688-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão de Id. 24974355.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005796-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO(A))

DEOLINDO JOSE DE FREITAS JUNIOR OAB - GO17923 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (REQUERIDO)

 

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

dias, deposite a diligência do Oficial de Justiça do Bairro Parque Industrial 

Vetorasso.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009361-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID13302815.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010843-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. S. (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a certidão de Id. 25017165.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005955-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BENFICA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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

dias, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002091-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALO PEREIRA DE FARIAS (REQUERIDO)

 

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

dias, manifestem sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 26268034.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002553-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SILVA VIEIRA (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:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

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

dias, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010856-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CALVO OAB - PR33699 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

 

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

que de direito nos autos face a Petição ID 30781411 e seus anexos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002671-26.2019.8.11.0003

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:

EDIMILSON SILVERIO ROSA DE BARCELOS (REU)

 

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

manifeste sobre a certidão de Id. 25313891.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005807-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CORREA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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

dias, ofereça réplica à contestação.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004401-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONI LAURO BECKER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004401-72.2019 Ação: Carta Precatória Autor: Banco Volvo do Brasil 

S/A Réu: Joni Lauro Becker Vistos, etc... Considerando o requerimento de 

(fl.70 – Id 25960327), hei por bem em determinar a devolução da presente 

ao douto Juízo deprecante, com nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt, 30/março/2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª. Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002226-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

desarquivamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016200-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SCATOLIN DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALI KHALIL ZAHER (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1016200-15.2019 Ação: Embargos à Execução Embargante: Maria Scatolin 

de Oliveira. Embargado: Ali Khalil Zaher. Vistos, etc... Analisando os 

termos do petitório e documentos de (id.28633242, id.28633245, 

id.28633254, id.28633256), hei por bem em deferir apenas e tão somente 

os pedidos constantes às alíneas ‘c’ e ‘d’, concedendo à parte embargante 

as benesses da assistência judiciária gratuita, devendo ser observado o 

disposto no artigo 98, §3º do Código de Processo Civil. Façam as 

anotações devidas e após, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 30 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000466-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000466-58.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Lindomar Rodrigues Ferreira. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos, etc... Processo Findo. Considerando os termos da 

manifestação de (id.20501764 a id.20501775) e da certidão de 

(id.25607945), defiro, desde já, o levantamento dos honorários 

sucumbenciais depositados em face do procurador da parte autora, 

expedindo-se o competente alvará judicial. Após cumprida a ordem e 

pagas as custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 28 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª. Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010413-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI ZAMPARONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010413-73.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Doraci Zamparoni Freitag. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 
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Energia S.A. Vistos, etc... Processo Findo. Considerando os termos da 

manifestação de (id.21046662 a id.21046674) e da certidão de 

(id.26886581), defiro, desde já, o levantamento dos honorários 

sucumbenciais depositados em face do procurador da parte autora, 

expedindo-se o competente alvará judicial. Após cumprida a ordem e 

pagas as custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 28 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª. Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006444-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY FEITOSA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006444-50.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Marly Feitosa Maciel. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A. Vistos, etc... Processo Findo. Considerando os termos da 

manifestação de (id.21340223 a id.21340228) e da certidão de 

(id.26940446), defiro, desde já, o levantamento dos honorários 

sucumbenciais depositados em face do procurador da parte autora, 

expedindo-se o competente alvará judicial. Após cumprida a ordem e 

pagas as custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 28 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000732-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE CUSTODIO PACHECO (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a certidão de Id. 25277252.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004197-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE FONSECA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI NEVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ESTHER OLIVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANA FONSECA DE OLIVEIRA OAB - 015.739.561-80 

(REPRESENTANTE)

FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - 008.614.381-67 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - 861.475.951-72 

(REPRESENTANTE)

MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA FILHO OAB - 036.236.301-36 

(REPRESENTANTE)

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004197-62.2018 Ação: Adjudicação Compulsória Autora: Arlete Fonseca 

de Oliveira. Réus: Esther Oliveira Araújo e Outros. Vistos, etc... Processo 

Findo. Considerando os termos da certidão de (id.29270290), hei por bem 

em determinar que façam as anotações devidas e, após pagas as custas, 

se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de março 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002506-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISCARNES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002506-81.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Réu: Discarnes Comércio Varejista de Carnes e 

Embutidos Ltda Me. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(fl.83), determino a intimação pessoal do autor, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo 

negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte autora por 

edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 02 de outubro de 2017. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003459-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

VIEIRA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL PEDRO DE CARVALHO OAB - AM4890 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PAULO SERGIO VICENTINI (TESTEMUNHA)

EDINILSON LIMA BARBOSA (TESTEMUNHA)

VALFIR BATISTA DE LIMA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003459-11.2017 Ação: Reparação de Danos Autor: Transrio Transportes 

e Logística Ltda. Réus: Bruno Transportes Ltda Epp e Vieira Comércio e 

Transporte Ltda. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(id.30730185) e verificando a manifestação e documentos de 

(id.25502640, id25502752, id.25502754), observa-se que a parte ré – 

Bruno Transportes Ltda Epp- não realizara corretamente o recolhimento 

das guias de preparo das deprecadas, assim, determino sua intimação, via 

seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, sane as 

irregularidades, sob pena de perda da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 30 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008004-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT6370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))
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DANIEL DE ARAUJO MARTINS OAB - SP249282 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MATEUS GUILHERME ZANELLA (TESTEMUNHA)

BRUNNO LUIZ DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008004-27.2017 Ação: Ordinária Autora: Pedromar Transportes Ltda. Ré: 

Louis Dreyfus Company Brasil S.A. Vistos, etc... Sobre o laudo pericial 

acostado no (id.29464758) e a manifestação da parte autora de 

(id.29822679, id.29822686, id.29823342, id.29823344, id.29823749, 

id.29823751, id.29823753, id.29823757), manifeste-se a parte ré no prazo 

de (15) quinze dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000961-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS XAVIER DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000961-39.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Réu: Marcos Xavier dos Reis. Vistos, etc... 

Analisando os termos do petitório e documentos de (id.26320232, 

id.26320235, id. 26320236, id.26320237, id.26320238), hei por bem em 

deferir o pedido, devendo ser retificado o polo passivo da lide, passando a 

constar Espólio de Marcos Xavier dos Reis e representante Sueli Silva dos 

Santos. Após, proceda-se com a citação do polo passivo, na pessoa de 

sua inventariante, para que regularize a representação processual no 

prazo de (15) quinze dias. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 30 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009832-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (EMBARGANTE)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEOLINDO JOSE DE FREITAS JUNIOR OAB - GO17923 (ADVOGADO(A))

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO(A))

 

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

de 05 (cinco) dias acerca dos Embargos de Declaração ID 29763490, nos 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004053-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte autora, para apresentar as contrarrazões 

ao recurso de apelação Id. 25417004, no prazo de (15) quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000623-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DA COSTA GARCIA (REU)

 

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

manifeste sobre a certidão de Id. 25376120.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008513-84.2019.8.11.0003

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:

JOY EMERSON SANTIN (REQUERIDO)

ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a certidão de Ide. 25369466.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005195-64.2017.8.11.0003

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:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

SONIA MARIA ANTUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005195-64/2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S/A. Executados: Sonia Maria Antunes da Silva e Outro. 

Vistos, etc. CONCLUSÃO INDEVIDA. Cumpram-se correta e integralmente 

os termos da decisão de (fls.47/48 – correspondência ID 7374901). 

Considerando o teor do petitório e documentos de (fls.82/84 – 

correspondência ID 24761253), expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 30 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004282-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SILVA (EXECUTADO)

N R SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087-O (ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste o petitório e documento de Id. 25507749 e seguinte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008049-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON JOSE GONCALVES DAS NEVES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003489-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte requerida, para no prazo de (15) quinze 

dias, apresente as contrarrazões ao recurso de apelação de Id. 

30165100.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001954-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre os Embargos de Declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002584-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA (REU)

 

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

dias, comprove o recolhimento da primeira parcela das custas e taxas 

judiciárias, conforme instrução de ID 30835565.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 295001 Nr: 9456-17.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIA GONZAGA DO NASCIMENTO, EVA 

GONZAGA DO NASCIMENTO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº9456-17.2002

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 371319 Nr: 29-54.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE PINHEIRO MONTALVAO, NEILTON 

GOMES DA SILVA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº29-54.2006

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 8462 Nr: 2176-10.1993.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPOSITO DE CIMENTO MOREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CORREA LOPES 

RIBEIRO - OAB:MT/5166

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº2176-10.1993

Vistos, etc...

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 300623 Nr: 10773-16.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLASFORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SCHMIDT ZALAF - 

OAB:177270, HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - OAB:OAB/SP 197.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº10773-16.2003

Vistos, etc...

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 334503 Nr: 3821-84.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANSICREDI - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. R. LIMA - ME, MARIA DAS GRAÇAS 

RODRIGUES LIMA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº3821-84.2004

Vistos, etc...

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415554 Nr: 11191-75.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR GOMES SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Gomes Santana. - 

OAB:3.053 OAB/MT, RIAD MAGID DANIF - OAB:2936

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°11191-75.2008

Vistos, etc...

Indefiro o pedido de (fl.406 – último parágrafo), eis que tal diligência 

compete à parte e não ao poder Judiciário.

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 425174 Nr: 7330-47.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERFÂNIA DO SOCORRO 

DAMASCENO DA SILVA - OAB:17.552/GO, INAIARA SILVA TORRES - 

OAB:29.439/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7330-47.2009

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429536 Nr: 11557-80.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIA MARIANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAHIM MOHAMED CHARANEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11557-80.2009

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.220/226), hei por bem em 

determinar a intimação da parte exequente, via seu bastante procurador, 

para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos cópia atualizada do 

contrato social da empresa em que o executado figure como sócio.

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735468 Nr: 15035-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA HISTER LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº15035-57.2013

Vistos, etc...

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 751365 Nr: 8484-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORILDO CARLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MOACIR DE OLIVEIRA CASTRO, 

FABIANA MONTEIRO DE CASTRO PREVELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:OAB / MT18698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VYCTOR MAFRA 

CASTRO - OAB:22064/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°8484-27.2014

Vistos, etc...

Indefiro o pedido de (fl.128 – item ‘c’), eis que tal diligência compete à parte 

e não ao poder Judiciário.

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 803849 Nr: 15859-45.2015.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO HAUAGGE DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD COMERCIO SERVIÇO LOGISTICA E 

TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEYSSON FERREIRA ALMEIDA 

- OAB:23500/MT

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE 

R O N D O N Ó P O L I S P R I M E I R A  V A R A  C Í V E L F e i t o s  C í v e i s 

nº15859-45.2015Vistos, etc...No que tange ao pedido de consulta via 

‘Infojud’ (fl.336), não vejo motivos plausíveis para seu acolhimento, haja 

vista que não há elementos que comprovem que o credor exauriu os 

meios que estavam ao seu alcance, assim, indefiro.Eis a 

jurisprudência:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA 

INFOJUD. MEDIDA EXPECPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solicitação de informações 

ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, porquanto se 

trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Assim, tal 

medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida 

quando verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente 

para localização de bens passíveis de penhora. 2. Na hipótese, não restou 

demonstrado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de 

bens passíveis de penhora do devedor, não se justificando, portanto, a 

intervenção do Poder Judiciário. 3. Agravo não provido. (TJ-DF 

07040789720188070000 DF 0704078-97.2018.8.07.0000, Relator: 

ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 4ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.)”Considerando os documentos em anexo, bem como, a 

certidão de (fl.340), fora efetuada, nesta data, a transferência do valor 

bloqueado, para a Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil.No mesmo 

diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de (5) cinco 

dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, após 

conclusos.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001823-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREYA MARCIA BAMBINI BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLA MATOS SANTIAGO - ME (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

Processo: Processo: 1001823-10.2017.8.11.0003 Valor causa: R$ 

10.587,52 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

EXEQUENTE: ANDREYA MARCIA BAMBINI BOTELHO EXECUTADO / 

INTIMANDO: GABRIELLA MATOS SANTIAGO - ME (DANGATHI 

RASTREADORES), CNPJ 14.054.945/0001-09 e LUIZ CARLOS MACHADO 

SANTIAGO, brasileiro, empresário, portador do RG 646.308 SSP/MT, 

inscrito no CPF 453.526.151-20 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA 

PARTE DEVEDORA, por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e 

da petição inicial, bem assim para que Pague, dentro de 03 (três) dias, 

contados da efetiva citação, o Principal e Acessórios Legais, abaixo 

indicado, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) 

indicado(s) pela parte credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo 

Juízo ou, na falta da indicação e respectivo deferimento, tantos bens 

quanto bastem para a satisfação integral da Execução, de acordo com a 

gradação legal, onde quer que se encontrem, ainda que sob a posse, 

detenção ou guarda de terceiros. (art. 829 do CPC). Após o decurso de 

prazo do edital, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, opor, querendo, 

Embargos do Devedor, de modo que a contagem do prazo obedecerá ao 

disposto no art. 915, do CPC. RESUMO DA INICIAL: O exequente alega ser 

credor dos executados na quantia de R$ 10.448,00, representada por dois 

cheques, os quais foram devolvidos por falta de provisão de fundos. 

Despacho/Decisão: Vistos, etc...Analisando os termos do petitório de 

(fl.41), hei por bem em deferir o pedido e, via de consequência, determino 

a citação da parte executada por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e 

artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) 

trinta dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à 

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

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de agosto de 2017. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. ADVERTÊNCIA: 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, analista judiciária, digitei. 

Rondonópolis - MT, 1 de setembro de 2017 (documento assinado 

digitalmente) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106000

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005111-97.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCY DE OLIVEIRA PIMENTEL (AUTOR(A))

IVAN NICODEMOS DE OLIVEIRA PIMENTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS (REU)

HELIO CAVALCANTE GARCIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

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

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005111-97.2016 Ação: Indenização por Danos Materiais Autores: Luci de 

Oliveira Pimentel e Outros. Réus: Hélio Cavalcante Garcia e Outro. Vistos 

etc... LUCI DE OLIVEIRA PIMENTEL, IVAM NICODEMOS DE OLIVEIRA E 

SUELY DE OLIVEIRA PIMENTEL, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

HÉLIO CAVALCANTE GARCIA E OUTRO. Devidamente citados, 

apresentaram contestações, as quais restaram impugnadas pela parte 

autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor 

da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009908-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CARVALHO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009908-82.2017 Ação: Ordinária de Cobrança Autor: Banco Santander 

Brasil S/A Réu: Sergio Carvalho da Silva Vistos... A pretensão levada a 

efeito pelo autor, não tem como prevalecer, uma vez que o ‘acordo’ não 

aportou aos autos. Assim, considerando os termos da certidão de (fl.59 – 

Id 30771499), aguarde-se em cartório a manifestação da parte 

interessada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo, sem 

qualquer manifestação, o que deve ser certificado, intime-se 

pessoalmente, para que no prazo de 05 dias dê andamento no feito, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 30 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005456-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMD COMERCIO VAREJO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO OAB - MT6101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005456-24/2020 Ação: Tutela Provisória de Urgência de Natureza 

Cautelar Autor: Auto Posto Médice (ADM Comércio Varejo de Combustíveis 

Ltda). Réu: Município de Rondonópolis. Vistos, etc. AUTO POSTO MÉDICE 

(ADM COMÉRCIO VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, autarquia municipal, 

ingressara neste juízo com a presente “Tutela Provisória de Urgência de 

Natureza Cautelar” em desfavor de MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça em razão do Provimento nº10/2003/CM, do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 

artigo 57 da Lei Estadual nº4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas da Fazenda Pública têm competência para processar e 

julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, 

Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente 

para dirimir a presente questão, declinando da competência. Após, 

procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para 

uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 30 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007400-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROBERTO FREITAS SUKEYOSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007400-95.2019 Ação: Cobrança de Seguro Autor: Hugo Roberto Freitas 
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Sukeyosi. Réus: Banco do Brasil S.A. e Companhia de Seguros Aliança do 

Brasil. Vistos, etc... HUGO ROBERTO FREITAS SUKEYOSI, com 

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

presente ação em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. E COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL. Devidamente citados, apresentaram 

contestações e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou as 

defesas, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Analisando a 

preliminar de ilegitimidade passiva do réu – Banco do Brasil S.A.-, não vejo 

como possa acolhê-la, haja vista que a legislação consumerista 

estabelece em seu artigo 7º, parágrafo único e artigo 25, a 

responsabilidade solidária entre todos os integrantes inseridos na cadeia 

de fornecimento e intermediação do produto/serviço. Neste sentido, eis o 

entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

SEGURO RESIDENCIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SOB A JUSTIFICATIVA DE 

ENDEREÇO DIVERSO. PARTE AUTORA COMUNICOU ALTERAÇÃO DE 

ENDEREÇO. ENDOSSO DE APÓLICE NÃO EFETUADO PELO BANCO, 

ESTIPULANTE DA PROPOSTA. SEGURO BANRISULAR. RÉS, BANCO E 

SEGURADORA SUL AMÉRICA INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO, POIS 

FORNECEDORAS DE SERVIÇOS E PRODUTOS. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR MATERIALMENTE. 

PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71007673098, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado 

em 29/05/2018). No que tange à alegação de ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da ação, também, não vejo elementos 

contundentes para atendê-la, pois, cumpridos os requisitos dos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito-as. 

Quanto à impugnação à concessão da justiça gratuita concedida em favor 

da parte autora, não verifico nenhum elemento plausível para acolhê-la, 

haja vista que o réu não logrou êxito em comprovar que o autor possui 

condições de custear as despesas processuais, sem prejuízo de sua 

subsistência e de sua família, assim, mantenho o benefício. De outro 

ponto, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, remetam os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de março de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000768-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINAH ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000768-87.2018 Ação: Ordinária c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Dinah Alves de Paula. Réu: Banco Pan S.A. Vistos, etc... DINAH 

ALVES DE PAULA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação ‘Ordinária c/c Indenização por Danos Morais’ que 

moveu em desfavor de BANCO PAN S.A., postulou no (id.29077656, 

id.29077657), pugnando pelo levantamento da importância depositada pelo 

réu e ante o saldo remanescente, requereu a conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

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

mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações devidas, 

uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. 

Defiro o levantamento da importância depositada no (id.29021888), com 

suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial. De outro ponto, intime-se a parte devedora na 

forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, para cumprir 

a obrigação no prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se 

houver, em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex. Em 

caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) dez 

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

por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de março de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009650-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARCENDINO LINO (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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009650-72/2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: José Arcendino Lino. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. Considerando que o v. acórdão transitara em 

julgado, em 27 de maio de 2019, em consonância com a certidão de (fl.268 

– correspondência ID 20471407); que, a parte ré procedera depósito de 

importância atinente ao cumprimento da obrigação às (fls.283/286 – 

correspondência ID 22752345 a ID 22752344 e fls.288/290 – 

correspondência ID 22753507 a ID 24513696) e; que, intimada a parte 

autora, via seu bastante procurador, permanecera inerte, em 

conformidade com a certidão de (fl.291 – correspondência ID 30666054), 
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hei por bem determinar a intimação pessoal da parte autora, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requerer o que de direito, sob pena de 

arquivamento. Finalmente, deixo de analisar o petitório de (fls.274/277 – 

correspondência ID 21913303), em razão do depósito de (fls.283/286 – 

correspondência ID 22752345 a ID 22752344). Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 27 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010103-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MILENA DE FIGUEIREDO LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1010103-67/2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização Autora: 

Thais Milena de Figueiredo Lisboa. Réus: BV Financeira S/A e Outro. 

Vistos, etc. Considerando a r. sentença de (fls.411/412 – 

correspondência ID 18321139), bem como, o petitório e documentos de 

(fls.493/494 – correspondência ID 26602302 a ID 26602303), hei por bem 

determinar que a Senhora Gestora exclua do polo passivo da demanda a 

ré “BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento”, em 

conformidade com o pleito constante do item ‘2’ de (fl.500 – 

correspondência ID 29493604, fl.04). No tocante ao pedido incluso no item 

‘1’ de (fl.500 – correspondência ID 29493604, fl.04), hei por bem indeferir, 

eis que tal diligência cabe à ré (BV Financeira S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento) e, não, ao Poder Judiciário. Finalmente, 

consoante ao pedido do item ‘3’ de (fl.500 – correspondência ID 29493604, 

fl.04), determino a intimação da parte autora, bem como, da ré 

remanescente (HSBC Bank Brasil S/A Banco Multiplo), via seus 

respectivos procuradores, a fim de que se manifestem, no prazo de (5) 

cinco dias, acerca das provas que pretendem produzir, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006489-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA MARTINS RAMOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1006489-83.2019.8.11.0003 Vistos etc... EDIMARA MARTINS RAMOS, com 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

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

inerte, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor 

da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

27/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008840-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ALVES AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1008840-29.2019.8.11.0003 Vistos etc... ADILSON ALVES AMORIM, com 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 
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chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

27/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010655-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN PACIFICO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010655-61.2019.8.11.0003 Vistos, etc... WESLEN PACIFICO DO CARMO, 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

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

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, analisando a 

impugnação à assistência judiciária gratuita, não vislumbro nenhum motivo 

preponderante para acolhê-la, haja vista que a parte ré não demonstrou 

que o autor possui condições de arcar com as despesas processuais, 

sem prejudicar seu sustento e de sua família, assim, rejeito-a. De outro 

lado, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

27/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000911-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO WAGNER ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000911-42.2019.8.11.0003 Vistos, etc... ENERGISA MATO GROSSO - 

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

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

Danos Morais’, que lhe move FABIO WAGNER ARAUJO DA SILVA, 

devidamente qualificado, ingressou com pedido contraposto em sua peça 

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

pleito contraposto formulado pela ré em sua defesa, procedimento este, 

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

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

totalmente descabido o pedido contraposto em ações de rito ordinário, 

podendo a parte ingressar apenas com reconvenção, em consonância 

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

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

COBRANÇA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANOS MORAIS 

ALEGADOS EM CONTESTAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. CONHECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. - Ausente nos autos a demonstração de efetiva 
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prestação de serviços que justifique a origem da emissão da duplicata, 

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

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

conhecimento de pedido contraposto de condenação do autor por danos 

morais apresentado em contestação. Tal pretensão deveria ter sido 

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

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

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

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELO RITO SUMÁRIO. 

DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO COM PEDIDO 

CONTRAPOSTO. MODIFICAÇÃO DO RITO PELO JULGADOR. RITO 

ORDINÁRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO ADMITIDO COMO RECONVENÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

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

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

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

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

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

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

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

27/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005038-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA (AUTOR(A))

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 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1005038-23.2019.8.11.0003 Vistos etc... TROPICAL SUPERMERCADOS 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

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

apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

27/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002002-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON JERONIMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/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):
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LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002002-70.2019.8.11.0003 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito 

Autora: CLEITON JERONIMO DA SILVA. Ré: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos etc... CLEITON JERONIMO DA 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

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

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

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, determino a intimação da parte ré, via seu bastante 

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

processuais da reconvenção, sob pena de desconsideração do pedido. 

De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo 

Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

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

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002066-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA GUIMARAES CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1002066-80.2019.8.11.0003 Vistos etc... ANDREIA GUIMARAES CHAVES, 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

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

inerte, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor 

da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

27/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001936-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDESIVA LACERDA REZENDE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1001936-90.2019.8.11.0003 Vistos etc... ALDESIVA LACERDA REZENDE 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

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

apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

27/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009233-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ALESSANDRA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA ANDREYA MARTINS MOURA OAB - MT21729/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1009233-51.2019.8.11.0003 Vistos etc... CARLA ALESSANDRA 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

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

apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

27/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013185-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO BELINI (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 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013185-72.2018.8.11.0003 Vistos, etc... ENERGISA MATO GROSSO - 

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

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

Danos Morais’, que lhe move MARCOS APARECIDO BELINI, devidamente 
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qualificado, ingressou com pedido contraposto em sua peça de defesa, 

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

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

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

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

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

parte ingressar apenas com reconvenção, em consonância com o 

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

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

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANOS MORAIS ALEGADOS EM 

CONTESTAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. - 

Ausente nos autos a demonstração de efetiva prestação de serviços que 

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

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

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

contraposto de condenação do autor por danos morais apresentado em 

contestação. Tal pretensão deveria ter sido formulada em sede de 

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

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

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

COBRANÇA PROPOSTA PELO RITO SUMÁRIO. DETERMINAÇÃO DE 

CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO COM PEDIDO CONTRAPOSTO. MODIFICAÇÃO 

DO RITO PELO JULGADOR. RITO ORDINÁRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO 

ADMITIDO COMO RECONVENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

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

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

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

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

pagamento das custas processuais, as quais deverão ser recolhidas no 

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

outro ponto, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo 

Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

27/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001436-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOZER REZENDE DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1001436-24.2019.8.11.0003 Vistos etc... ELIOZER REZENDE DE MORAES, 

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

presente ação em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.). Devidamente citada, apresentara 

contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 
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providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

27/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006638-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS OAB - MT25012/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006638-16.2018.8.11.0003 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito 

Autora: KATIANE DA SILVA OLIVEIRA. Ré: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos etc... KATIANE DA SILVA 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

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

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

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, determino a intimação da parte ré, via seu bastante 

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

processuais da reconvenção, sob pena de desconsideração do pedido. 

De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo 

Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

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

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006456-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006456-93.2019 Ação: Regressiva de Ressarcimento de Danos Autora: 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc... PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, 

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

impugnou a peça defensiva, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Em 

sede de preliminar, pugna a ré para que a ação seja extinta por falta de 

interesse de agir em razão da ausência de reclamação do segurado pela 

via administrativa, porém, a preliminar não pode prevalecer, pois, como é 

cediço, após o advento da Constituição da República de 1988, que adotou 

o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, 

consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, o esgotamento da 

via administrativa não é mais condição para ajuizamento de ação. O pleno 

acesso ao Judiciário é um direito fundamental previsto na Constituição 

Federal de 1988, assim, não cabível impor a alguém a obrigação de 

exaurimento de tratativa administrativa, pois, a lei não exige tal desiderato. 

Sobre a matéria, eis o trato jurisprudencial: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – 

Queima de aparelhos Eletroeletrônicos dos segurados ocasionada por 

oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Falta de 

interesse de agir – Inocorrência – Desnecessidade de prévio pedido 

administrativo à companhia de energia elétrica – Decreto de extinção que 

deve ser afastado – Em que pese o oferecimento de contrarrazões pela 

apelada, determina-se o retorno dos autos à Vara de origem para regular 

prosseguimento do feito, com abertura de prazo para oferecimento de 

contestação pela Concessionária/ré, de modo a se evitar eventual 

alegação de cerceamento de defesa - R. sentença monocrática anulada - 

Recurso provido, para os fins mencionados.” (TJ-SP - AC: 

10198726920198260114 SP 1019872-69.2019.8.26.0114, Relator: José 

Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 03/12/2019, 31ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019) A exigência, portanto, do 

esgotamento da via administrativa, como pretende a ré, viola o princípio da 

legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não encontrando amparo 

legal, assim, rejeito-a. De outro ponto, com a entrada em vigor da Lei n. 

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 
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decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005386-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASPEN LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1005386-41.2019.8.11.0003 Vistos etc... ASPEN LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA 

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

apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Preambularmente, hei por bem 

rejeitar a preliminar de incompetência do juízo, eis que o presente juízo 

compreende “Feitos Gerais”, não se tratando, portanto, de Vara de 

Juizado Especial, nos termos do Provimento nº10/2003/CM, do Conselho 

de Magistratura do Estado de Mato Grosso. Ademais, verifica-se que a ré 

ingressou com pedido contraposto em sua defesa, procedimento este, que 

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

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

totalmente descabido o pedido contraposto, podendo a parte ingressar 

apenas com reconvenção, em consonância com o disposto no artigo 343 

do NCPC (artigo 315 do antigo CPC). Neste sentido a jurisprudência 

assente que: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO. DANOS MORAIS ALEGADOS EM CONTESTAÇÃO. 

RITO ORDINÁRIO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. - Ausente nos 

autos a demonstração de efetiva prestação de serviços que justifique a 

origem da emissão da duplicata, apresenta-se a mesma sem lastro legal e, 

portanto, o protesto é indevido. - Em razão da tramitação do feito sob o rito 

ordinário, não é possível o conhecimento de pedido contraposto de 

condenação do autor por danos morais apresentado em contestação. Tal 

pretensão deveria ter sido formulada em sede de reconvenção.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.11.305977-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur 

Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2016) (Grifo nosso) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELO 

RITO SUMÁRIO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO COM 

PEDIDO CONTRAPOSTO. MODIFICAÇÃO DO RITO PELO JULGADOR. RITO 

ORDINÁRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO ADMITIDO COMO RECONVENÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

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

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

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

dias, sob pena de desconsideração do pedido. De outro lado, com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

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

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

28/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012226-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELCIO VINICIUS SILVA LATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1012226-04.2018.8.11.0003 Vistos etc... WELCIO VINICIUS SILVA LATA, 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

28/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003517-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIM ORTIZ LOPES OAB - MT25188/O (ADVOGADO(A))

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1003517-43.2019.8.11.0003 Vistos etc... CARLOS ALBERTO BATISTA, 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

28/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002087-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO OAB - MT25841-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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002087-56.2019 Ação: Indenização de Danos Materiais c/c Danos Morais 
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Autor: Ivanildo Antônio de Souza Júnior. Réu: Banco do Brasil S.A. Vistos, 

etc... IVANILDO ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de BANCO DO BRASIL S.A. Devidamente citado, apresentara contestação 

e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Em sede de preliminar, pugna o réu para que 

a ação seja extinta por falta de interesse de agir em razão da parte autora 

não ter demonstrado o dano alegado, não devendo ser imputada ao banco 

qualquer responsabilidade, porém, a preliminar não pode prevalecer, pois, 

o pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental previsto na 

Constituição Federal de 1988, não podendo, portanto, ser violado o 

princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF). No que tange à 

alegação de ausência de documentos indispensáveis à propositura da 

ação, também, não vejo elementos contundentes para atendê-la, pois, 

cumpridos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, rejeito-as. De outro ponto, com a entrada 

em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

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

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, remetam os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de março de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005117-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON WURZIUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SERGIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005117-07/2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Weverton Wurzius. Executado: Carlos Sérgio da Silva. Vistos, etc. 

Considerando os termos dos petitórios de (fls.73/74 – correspondência ID 

25060277 e fls.90/91 – correspondência ID 25805576), bem como, 

sopesando o teor dos petitórios de (fls.69/70 – correspondência ID 

22340968, fl.76 – correspondência ID 25564940 e fl.95 – correspondência 

ID 26355239), bem como, meditando acerca da decisão de (fls.57/59 – 

correspondência ID 11922519 – PJE nº1004578-07.2017.8.11.0003, feito 

associado), hei por bem indeferir o pleito de suspensão da presente 

execução, eis que o referido pedido não encontra respaldo no artigo 921 

do Código de Processo Civil. Lado outro, analisando os termos dos 

petitórios de (fls.69/70 – correspondência ID 22340968, fl.76 – 

correspondência ID 25564940 e fl.95 – correspondência ID 26355239), hei 

por bem em deferir o levantamento do valor constritada às (fls.78/89 – 

correspondência ID), por força da decisão de (fls.38 – correspondência ID 

11872744), da qual não sobreveio recurso, com suas devidas correções, 

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

Finalmente, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, 

para, no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de março de 2.020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004001-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004001-29/2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

José Edvaldo de Amorin. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de (fl.191 – 

correspondência ID 24584610), hei por bem em deferir o levantamento do 

valor depositado às (fls.184/188 – correspondência ID 24144948 a ID 

24144951), com suas devidas correções, em favor da parte autora, 

expedindo-se o competente alvará judicial, após arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 27 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005892-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SILVA CHAGAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLISON DE BARROS SANTOS OAB - MT25296/O (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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005892-51/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Igor 

Silva Chagas dos Santos. Ré: Seguradora Líder do Consórcio de Seguro 
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DPVAT S/A. Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de (fl.203 – 

correspondência ID 27201260), hei por bem em deferir o levantamento do 

valor depositado às (fls.198/201 – correspondência ID 26641405 a ID 

26641412), com suas devidas correções, em favor da parte autora, 

expedindo-se o competente alvará judicial, após arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 27 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006372-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (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))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006372-63.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Dano Moral 

Autor: Luiz Carlos da Silva Réu: SKY Serviços de Banda Larga Ltda. 

Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de (fls.264/265 – 

correspondência ID 24406518), hei por bem em deferir o levantamento do 

valor depositado às (fls.207/260 – correspondência ID 20881448 a ID 

22592437), com suas devidas correções, em favor da parte autora, 

expedindo-se o competente alvará judicial, após arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 27 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011978-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA SANTA CRUZ EIRELI EPP - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO BRUXEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011978-38/2018 Ação: Execução Exequente: Marmoraria Santa Cruz 

Ltda. Executado: Diego Bruxel. Vistos, etc. Analisando os termos dos 

petitórios de (fl.82 – correspondência ID 22646236 e fl.91 – 

correspondência ID 26013215), bem como, considerando o decurso de 

prazo para manifestação da parte executada, em conformidade com a 

certidão de (fl.92 – correspondência ID 29003903), hei por bem em deferir 

o levantamento do valor constritada às (fls.77/78 – correspondência ID 

22301583), por força da decisão de (fls.75/76 – correspondência ID 

22301570), com suas devidas correções, em favor da parte exequente, 

expedindo-se o competente alvará judicial. Finalmente, intime-se a parte 

exequente, via seu bastante procurador, para, no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 27 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000317-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA SILVA BRANDAO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000317-96.2017 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni Financeira S.A. 

Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Lucas da Silva Brandão. 

Vistos, etc... OMNI FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, via seu bastante procurador, nos autos de ‘Busca e 

Apreensão’, que move em desfavor de LUCAS DA SILVA BRANDÃO, 

devidamente qualificado, ingressou com o pedido e documentos de 

(id.26044083, id.26044084, id.26044085, id.26044088, id.26044341, 

id.26044090), vindo-me conclusos. D E C I D O: Analisando a pretensão da 

parte autora, bem como, compulsando os autos, verifica-se que o pedido 

de conversão do presente feito em “Execução de Título Extrajudicial” é 

pertinente e deve ser atendido, uma vez que não houve a estabilização da 

lide com a apreensão do bem e a citação do réu. Sobre o tema a 

jurisprudência assente que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO INTERPOSTA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM 

DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVANTE QUE PRETENDE A CONVERSAO 

DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA 

DEMANDA, TENDO EM VISTA A FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. 

CONVERSÃO QUE PRESTIGIA OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA 

PROCESSUAL, CELERIDADE, EFETIVIDADE DO PROCESSO E 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DESTE E. TJRJ. 

RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (TJRJ - AI: 

00482272620178190000, Rio De Janeiro Mage Vara Cível, Relator: Luiz 

Roberto Ayoub, Data De Julgamento: 18/10/2017, Vigésima Quarta Câmara 

Cível Consumidor, Data De Publicação: 19/10/2017) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. Possibilidade. Hipótese dos autos na 

qual a liminar de busca e apreensão não foi cumprida. Contestação 

apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão – 

impossibilidade – inteligência do art. 3º, § 3º, do Dec.-lei nº 911/69. É 

direito do Autor a conversão da ação de busca e apreensão em execução 

de título extrajudicial, nos moldes do art. 4º do Dec.-lei nº 911/69. 

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (TJSP – AI 21574420520178260000 SP 

2157442-05.2017.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de 

Julgamento: 19/09/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/09/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Busca e 

Apreensão. Alienação Fiduciária. Sentença de Extinção do Processo sem 

Julgamento do Mérito. Conversão em Execução de Título Extrajudicial. 

Possibilidade. Ausência de citação do Requerido. Bem não localizado. 

Contrato de Financiamento. Título de Crédito Extrajudicial líquido, certo e 

exigível apto a ensejar a Execução. Aplicabilidade do Princípio da 

Instrumentalidade das formas e Economia Processual. RECURSO 

PROVIDO, para o fim de anular a R. Sentença com retorno dos Autos a 

Origem para o regular prosseguimento do Feito, na forma da Lei.” (TJSP - 

00173521320108260004 SP 0017352-13.2010.8.26.0004, Relator: Penna 

Machado, Data de Julgamento: 02/08/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 03/08/2017) Assim, acolho a emenda de (id.26044083, 

id.26044084, id.26044085, id.26044088, id.26044341, id.26044090) e 

determino a citação da parte executada, para que no prazo de (03) três 

dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 

13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, no caso de integral 

pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos honorários será 

reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15). Não efetuado o 

pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 

13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

será imediatamente intimada a parte executada: ao advogado da parte 

executada e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, da 

Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também 

o cônjuge da executada. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) Cientifique-se a 

parte executada para que, querendo, ofereça embargos no prazo de (15) 

quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do mandado e/ou 

carta de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Por fim, intime-se 

pessoalmente a parte exequente, para que no prazo de (15) quinze dias, 

recolha as custas remanescentes ante a alteração do valor da causa, sob 

pena de extinção. Deverá a serventia proceder a conversão do feito. 
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Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004364-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE RESENDE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004364-79.2018 Ação: Busca e Apreensão Autora: Caixa Consórcios 

S.A. Administradora de Consórcios. Ré: Marilene Resende da Silva. 

Vistos, etc... CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS, via seu bastante procurador, nos autos de ‘Busca e 

Apreensão’, que move em desfavor de MARILENE RESENDE DA SILVA, 

devidamente qualificada, ingressou com o pedido e documentos de 

(id.26542702, id.26542695), vindo-me conclusos. D E C I D O: Analisando 

a pretensão da parte autora, bem como, compulsando os autos, 

verifica-se que o pedido de conversão do presente feito em “Execução de 

Título Extrajudicial” é pertinente e deve ser atendido, uma vez que não 

houve a estabilização da lide com a apreensão do bem e a citação da ré. 

Sobre o tema a jurisprudência assente que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO INTERPOSTA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM 

DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVANTE QUE PRETENDE A CONVERSAO 

DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA 

DEMANDA, TENDO EM VISTA A FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. 

CONVERSÃO QUE PRESTIGIA OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA 

PROCESSUAL, CELERIDADE, EFETIVIDADE DO PROCESSO E 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DESTE E. TJRJ. 

RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (TJRJ - AI: 

00482272620178190000, Rio De Janeiro Mage Vara Cível, Relator: Luiz 

Roberto Ayoub, Data De Julgamento: 18/10/2017, Vigésima Quarta Câmara 

Cível Consumidor, Data De Publicação: 19/10/2017) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. Possibilidade. Hipótese dos autos na 

qual a liminar de busca e apreensão não foi cumprida. Contestação 

apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão – 

impossibilidade – inteligência do art. 3º, § 3º, do Dec.-lei nº 911/69. É 

direito do Autor a conversão da ação de busca e apreensão em execução 

de título extrajudicial, nos moldes do art. 4º do Dec.-lei nº 911/69. 

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (TJSP – AI 21574420520178260000 SP 

2157442-05.2017.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de 

Julgamento: 19/09/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/09/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Busca e 

Apreensão. Alienação Fiduciária. Sentença de Extinção do Processo sem 

Julgamento do Mérito. Conversão em Execução de Título Extrajudicial. 

Possibilidade. Ausência de citação do Requerido. Bem não localizado. 

Contrato de Financiamento. Título de Crédito Extrajudicial líquido, certo e 

exigível apto a ensejar a Execução. Aplicabilidade do Princípio da 

Instrumentalidade das formas e Economia Processual. RECURSO 

PROVIDO, para o fim de anular a R. Sentença com retorno dos Autos a 

Origem para o regular prosseguimento do Feito, na forma da Lei.” (TJSP - 

00173521320108260004 SP 0017352-13.2010.8.26.0004, Relator: Penna 

Machado, Data de Julgamento: 02/08/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 03/08/2017) Assim, acolho a emenda de (id.26542702, 

id.26542695) e determino a citação da parte executada, para que no prazo 

de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. 

(art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15). 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimada a parte executada: ao 

advogado da parte executada e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge da parte executada. (art. 842 da Lei nº 

13.105/15) Cientifique-se a parte executada para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 

13.105/15) Por fim, intime-se pessoalmente a parte exequente, para que 

no prazo de (15) quinze dias, recolha as custas remanescentes ante a 

alteração do valor da causa, sob pena de extinção. Deverá a serventia 

proceder a conversão do feito. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000946-07.2016.8.11.0003

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:

LUCIANO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000946-07.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Réu: Luciano Alves de Souza. Vistos, etc... BANCO BRADESCO S.A., via 

seu bastante procurador, nos autos de ‘Busca e Apreensão’, que move 

em desfavor de LUCIANO ALVES DE SOUZA, devidamente qualificado, 

ingressou com o pedido e documentos de (id.27409837), vindo-me 

conclusos. D E C I D O: Analisando a pretensão da parte autora, bem 

como, compulsando os autos, verifica-se que o pedido de conversão do 

presente feito em “Execução de Título Extrajudicial” é pertinente e deve ser 

atendido, uma vez que não houve a estabilização da lide com a apreensão 

do bem e a citação do réu. Sobre o tema a jurisprudência assente que: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INTERPOSTA POR 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AGRAVANTE QUE PRETENDE A CONVERSAO DE AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA, TENDO EM VISTA A 

FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONVERSÃO QUE PRESTIGIA OS 

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE, EFETIVIDADE DO 

PROCESSO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DESTE 

E. TJRJ. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (TJRJ - AI: 

00482272620178190000, Rio De Janeiro Mage Vara Cível, Relator: Luiz 

Roberto Ayoub, Data De Julgamento: 18/10/2017, Vigésima Quarta Câmara 

Cível Consumidor, Data De Publicação: 19/10/2017) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. Possibilidade. Hipótese dos autos na 

qual a liminar de busca e apreensão não foi cumprida. Contestação 

apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão – 

impossibilidade – inteligência do art. 3º, § 3º, do Dec.-lei nº 911/69. É 

direito do Autor a conversão da ação de busca e apreensão em execução 

de título extrajudicial, nos moldes do art. 4º do Dec.-lei nº 911/69. 

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (TJSP – AI 21574420520178260000 SP 

2157442-05.2017.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de 

Julgamento: 19/09/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/09/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Busca e 

Apreensão. Alienação Fiduciária. Sentença de Extinção do Processo sem 

Julgamento do Mérito. Conversão em Execução de Título Extrajudicial. 

Possibilidade. Ausência de citação do Requerido. Bem não localizado. 

Contrato de Financiamento. Título de Crédito Extrajudicial líquido, certo e 

exigível apto a ensejar a Execução. Aplicabilidade do Princípio da 

Instrumentalidade das formas e Economia Processual. RECURSO 

PROVIDO, para o fim de anular a R. Sentença com retorno dos Autos a 

Origem para o regular prosseguimento do Feito, na forma da Lei.” (TJSP - 
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00173521320108260004 SP 0017352-13.2010.8.26.0004, Relator: Penna 

Machado, Data de Julgamento: 02/08/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 03/08/2017) Assim, acolho a emenda de 

(id.27409837) e determino a citação da parte executada, para que no 

prazo de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. 

(art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15). 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimada a parte executada: ao 

advogado da parte executada e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge da parte executada. (art. 842 da Lei nº 

13.105/15) Cientifique-se a parte executada para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 

13.105/15) Por fim, intime-se pessoalmente a parte exequente, para que 

no prazo de (15) quinze dias, recolha as custas remanescentes ante a 

alteração do valor da causa, sob pena de extinção. Deverá a serventia 

proceder a conversão do feito. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005196-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DE SOUZA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005196-49.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Réu: Claudinei de Souza Machado. Vistos, etc... BANCO BRADESCO S.A., 

via seu bastante procurador, nos autos de ‘Busca e Apreensão’, que 

move em desfavor de CLAUDINEI DE SOUZA MACHADO, devidamente 

qualificado, ingressou com o pedido e documentos de (id.22986580, 

id.28159318), vindo-me conclusos. D E C I D O: Analisando a pretensão da 

parte autora, bem como, compulsando os autos, verifica-se que o pedido 

de conversão do presente feito em “Execução de Título Extrajudicial” é 

pertinente e deve ser atendido, uma vez que não houve a estabilização da 

lide com a apreensão do bem e a citação do réu. Sobre o tema a 

jurisprudência assente que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO INTERPOSTA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM 

DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVANTE QUE PRETENDE A CONVERSAO 

DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA 

DEMANDA, TENDO EM VISTA A FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. 

CONVERSÃO QUE PRESTIGIA OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA 

PROCESSUAL, CELERIDADE, EFETIVIDADE DO PROCESSO E 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DESTE E. TJRJ. 

RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (TJRJ - AI: 

00482272620178190000, Rio De Janeiro Mage Vara Cível, Relator: Luiz 

Roberto Ayoub, Data De Julgamento: 18/10/2017, Vigésima Quarta Câmara 

Cível Consumidor, Data De Publicação: 19/10/2017) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. Possibilidade. Hipótese dos autos na 

qual a liminar de busca e apreensão não foi cumprida. Contestação 

apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão – 

impossibilidade – inteligência do art. 3º, § 3º, do Dec.-lei nº 911/69. É 

direito do Autor a conversão da ação de busca e apreensão em execução 

de título extrajudicial, nos moldes do art. 4º do Dec.-lei nº 911/69. 

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (TJSP – AI 21574420520178260000 SP 

2157442-05.2017.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de 

Julgamento: 19/09/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/09/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Busca e 

Apreensão. Alienação Fiduciária. Sentença de Extinção do Processo sem 

Julgamento do Mérito. Conversão em Execução de Título Extrajudicial. 

Possibilidade. Ausência de citação do Requerido. Bem não localizado. 

Contrato de Financiamento. Título de Crédito Extrajudicial líquido, certo e 

exigível apto a ensejar a Execução. Aplicabilidade do Princípio da 

Instrumentalidade das formas e Economia Processual. RECURSO 

PROVIDO, para o fim de anular a R. Sentença com retorno dos Autos a 

Origem para o regular prosseguimento do Feito, na forma da Lei.” (TJSP - 

00173521320108260004 SP 0017352-13.2010.8.26.0004, Relator: Penna 

Machado, Data de Julgamento: 02/08/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 03/08/2017) Assim, acolho a emenda de (id.22986580, 

id.28159318) e determino a citação da parte executada, para que no prazo 

de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. 

(art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15). 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimada a parte executada: ao 

advogado da parte executada e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge da parte executada. (art. 842 da Lei nº 

13.105/15) Cientifique-se a parte executada para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 

13.105/15) Por fim, intime-se pessoalmente a parte exequente, para que 

no prazo de (15) quinze dias, recolha as custas remanescentes ante a 

alteração do valor da causa, sob pena de extinção. Deverá a serventia 

proceder a conversão do feito. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002506-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISCARNES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002506-81.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Réu: Discarnes Comércio Varejista de Carnes e 

Embutidos Ltda Me. Vistos, etc... BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A., via seu bastante procurador, nos autos de ‘Busca e Apreensão’, que 

move em desfavor de DISCARNES COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E 

EMBUTIDOS LTDA ME, devidamente qualificado, ingressou com o pedido e 

documentos de (id.24906692, id.24906694), vindo-me conclusos. D E C I D 

O: Analisando a pretensão da parte autora, bem como, compulsando os 

autos, verifica-se que o pedido de conversão do presente feito em 

“Execução de Título Extrajudicial” é pertinente e deve ser atendido, uma 

vez que não houve a estabilização da lide com a apreensão do bem e a 

citação do réu. Sobre o tema a jurisprudência assente que: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INTERPOSTA POR INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVANTE QUE PRETENDE A 

CONVERSAO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

ANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA, TENDO EM VISTA A FALTA DE 

CITAÇÃO DO RÉU. CONVERSÃO QUE PRESTIGIA OS PRINCÍPIOS DA 

ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE, EFETIVIDADE DO PROCESSO E 
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INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DESTE E. TJRJ. 

RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (TJRJ - AI: 

00482272620178190000, Rio De Janeiro Mage Vara Cível, Relator: Luiz 

Roberto Ayoub, Data De Julgamento: 18/10/2017, Vigésima Quarta Câmara 

Cível Consumidor, Data De Publicação: 19/10/2017) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. Possibilidade. Hipótese dos autos na 

qual a liminar de busca e apreensão não foi cumprida. Contestação 

apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão – 

impossibilidade – inteligência do art. 3º, § 3º, do Dec.-lei nº 911/69. É 

direito do Autor a conversão da ação de busca e apreensão em execução 

de título extrajudicial, nos moldes do art. 4º do Dec.-lei nº 911/69. 

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (TJSP – AI 21574420520178260000 SP 

2157442-05.2017.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de 

Julgamento: 19/09/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/09/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Busca e 

Apreensão. Alienação Fiduciária. Sentença de Extinção do Processo sem 

Julgamento do Mérito. Conversão em Execução de Título Extrajudicial. 

Possibilidade. Ausência de citação do Requerido. Bem não localizado. 

Contrato de Financiamento. Título de Crédito Extrajudicial líquido, certo e 

exigível apto a ensejar a Execução. Aplicabilidade do Princípio da 

Instrumentalidade das formas e Economia Processual. RECURSO 

PROVIDO, para o fim de anular a R. Sentença com retorno dos Autos a 

Origem para o regular prosseguimento do Feito, na forma da Lei.” (TJSP - 

00173521320108260004 SP 0017352-13.2010.8.26.0004, Relator: Penna 

Machado, Data de Julgamento: 02/08/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 03/08/2017) Assim, acolho a emenda de (id.24906692, 

id.24906694) e determino a citação da parte executada, para que no prazo 

de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. 

(art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15). 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimada a parte executada: ao 

advogado da parte executada e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge da parte executada. (art. 842 da Lei nº 

13.105/15) Cientifique-se a parte executada para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 

13.105/15) Por fim, intime-se pessoalmente a parte exequente, para que 

no prazo de (15) quinze dias, recolha as custas remanescentes ante a 

alteração do valor da causa, sob pena de extinção. Deverá a serventia 

proceder a conversão do feito. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010421-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010421-50.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Daiane Hélica da Silva Ichi. Ré: Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda. Vistos, etc... Analisando os termos dos 

petitórios da ré nos (id.19036620, id.19036622, id.19036626; id.26894150, 

id.26894151, id.26894152) e da autora no (id.26928967), observa-se que 

a requerida efetuara dois depósitos, superando em muito sua 

condenação, assim, defiro o levantamento dos valores depositados no 

(id.26894151), em favor da parte autora, com suas devidas correções, 

expedindo-se o competente alvará judicial. No que tange à importância 

depositada no (id.19036622), esta, por sua vez, deverá ser levantada pela 

ré, mediante as cautelas de estilo. Concedo prazo de (5) cinco dias, para 

a requerida apresentar os dados bancários. Cumpridas as determinações 

supra, façam as anotações devidas e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de março de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010108-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VILELA BORGES OAB - SP0153893A (ADVOGADO(A))

ANDRE FARHAT PIRES OAB - SP164817 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ZANIN NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010108-89.2017 Ação: Execução Exequente: Agro Amazônia Produtos 

Agropecuários Ltda. Executado: Santo Zanin Neto. Vistos, etc... 

Analisando os termos do petitório de (id.26724151), hei por bem em deferir 

o pedido, expedindo-se carta precatória de citação, com prazo de (60) 

sessenta dias para seu cumprimento, em consonância com o disposto no 

artigo 261 do Código de Processo Civil. Vindo aos autos, dê-se vista à 

parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de 

direito. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004121-72.2017.8.11.0003

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:

MANDEVILLA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004121-72.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Ré: Mandevilla Construções Civis Ltda Me. Vistos, etc... Considerando os 

termos do petitório de (id.24439818) e a fim de evitar futura alegação de 

nulidade, hei por bem em determinar a intimação da parte ré, por edital 

(artigo 275, §2º, CPC), para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação. Prazo do edital é de (20) vinte 

dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 30 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000805-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEMIS - CURSOS DE APOIO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA 

- ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARA LUCIA BERTULUCCI CAMILO (REQUERIDO)

CETEC CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

MARCOS DE CASTRO CAMILO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000805-51.2017 Ação: Rescisão Contratual c/c Danos Morais Autor: 

Themis – Curso de Apoio e Aperfeiçoamentos Profissional Ltda Me. Réus: 

Cetec – Construções Ltda, Marcos de Castro Camilo e Mara Lúcia 

Bertulucci Camilo. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório e 

documento de (id.24917473, id.24917480), hei por bem em determinar a 

intimação da parte ré, via seu bastante procurador, para que no prazo de 

(15) quinze dias, comprove o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, acostando aos 

autos provas que corroborem com sua alegação, em consonância com o 

disposto no artigo 99, §2º do Código de Processo Civil, haja vista que o 

documento de (id.24917480), não se presta ao fim colimado. Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) 

cinco dias, após conclusos para decisão. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 30 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006424-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MARCOLINO DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006424-59/2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S/A. Executados: Renato Marcolino de Barros – Me e 

Outro. Vistos, etc. Analisando os termos dos petitórios de (fls.64/66 – 

correspondência ID 11889246 e fl.95 – correspondência ID 27984413), 

bem como, considerando o decurso de prazo para manifestação da parte 

executada, em conformidade com a certidão de (fl.96 – correspondência 

ID 29571176), hei por bem em deferir o levantamento do valor constritada 

às (fls.60/62 – correspondência ID 11605364), por força da decisão de 

(fls.57/58 – correspondência ID 11605372), com suas devidas correções, 

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

Finalmente, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, 

para, no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 30 de março de 2.020. Dr. Luiz 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002103-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMER CLEMENTE OAB - MT0006269S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1002103-15.2016 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Maria 

Clara dos Santos Cerilo Réu: Tam Linhas Aéreas S/A Vistos, etc.. MARIA 

CLARA DOS SANTOS CERILO, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente ação em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS 

S/A, com qualificação nos autos, e após devidamente processado, 

sobreveio o pedido de extinção (fls.84/86 – Id 4861048), vindo-me os 

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

parcialmente, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por MARIA CLARA DOS 

SANTOS CERILO, em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A, todos com 

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

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

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

Civil. Custas pelo réu. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 

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

Cível.-

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003555-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MILIAN GODOY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003555-60.2016 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Claudio Milian 

Godoy Ré: Energisa Mato Grosso S/A Vistos, etc.. CLAUDIO MILIAN 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, e após 

devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção (fls.281/285 – Id 

25968609), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Homologo, parcialmente, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta por CLAUDIO 

MILIAN GODOY, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, todos com qualificação nos autos. Em 

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

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

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil. Custas pela ré, conforme 

determinado pela sentença e confirmada em grau de recurso. Transitada 

em julgado e feitas as anotações de estilo, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 30 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008799-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALYNA MOREIRA GOULART (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1008799-33.2017 Ação: Ação de Despejo Autora: Maria Lúcia Resende 

Ré: Kalyna Moreira Goulart Vistos, etc.. MARIA LÚCIA RESENDE, com 

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

desfavor de KALYNA MOREIRA GOULART, com qualificação nos autos, e 

após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção (fls.73 – Id 

14437274), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Homologo, parcialmente, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta por MARIA LÚCIA 

RESENDE, em desfavor de KALYNA MOREIRA GOULART, todos com 

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

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

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

Civil, autorizando o levantamento do valor caução em favor da autora, 

mediante as cautelas de estilo. Sem custas, uma vez que beneficiária da 

assistência judiciária. Transitada em julgado e feitas as anotações de 
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estilo, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 

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

Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007047-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007047-89.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: BF Financeira S/A 

Réu: Manoel Ferreira da Silva Vistos, etc... BV FINANCEIRA S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação nos autos, 

promoveu a presente ação em desfavor de MANOEL FERREIRA DA 

SILVA, com qualificação nos autos, postulando a desistência da ação 

conforme se verifica pelo pedido de (fl.48 – Id 24784665), vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O O pedido de 

desistência deve, à evidência, ser deferido, uma vez que não há nenhum 

óbice legal para tal desiderato, assim, homologo o pedido de extinção, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Face 

ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo e Declaro, 

por sentença, sem julgamento de mérito, a presente ação promovida por 

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

desfavor de MANOEL FERREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos e 

o faço com amparo no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Custas pelo autor. Transitada em julgado e pagas as custas devidas, o 

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

Rondonópolis-Mt, 30 de março de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008110-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GLEYCIANE VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008110-86.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A Réu: Gleyciane Vieira da Silva Vistos, 

etc... AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com 

qualificação nos autos, promoveu a presente ação em desfavor de 

GLEYCIANE VIEIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, postulando a 

desistência da ação conforme se verifica pelo pedido de (fl.58 – Id 

29804242), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O O pedido de desistência deve, à evidência, ser deferido, uma vez que 

não há nenhum óbice legal para tal desiderato, assim, homologo o pedido 

de extinção, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie, Julgo e Declaro, por sentença, sem julgamento de mérito, a 

presente ação promovida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, em desfavor de GLEYCIANE VIEIRA DA SILVA, com 

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

Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Transitada em julgado e 

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

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 30 de março de 2020.

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005793-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FRANCISCO PARISE (REQUERENTE)

JULIANDRA PARISE (REQUERENTE)

GENI GALVAN PARISE (REQUERENTE)

PARISE & PARISE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

1º Tabelionato de Notas e Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 

Rondonópolis - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005793-52.2016 Ação: Anulatória de Ato Jurídico Autores: Jair Francisco 

Parise e Outros Ré: Sicredi Sul MT Vistos, etc... PARISE E PARISE ME, JAIR 

FRANCISCO PARISE, JULIANDRA PARISE e GENI GALVAN PARISE, com 

qualificação nos autos, promoveu a presente ação em desfavor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE 

MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, com qualificação nos autos, 

postulando a desistência da ação conforme se verifica pelo pedido de 

(fl.212 – Id 26079032) com anuência da parte adversa (fl.214 – Id 

39742420), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O O pedido de desistência deve, à evidência, ser deferido, uma vez que 

não há nenhum óbice legal para tal desiderato, assim, homologo o pedido 

de extinção, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie, Julgo e Declaro, por sentença, sem julgamento de mérito, a 

presente ação promovida por PARISE E PARISE ME, JAIR FRANCISCO 

PARISE, JULIANDRA PARISE e GENI GALVAN PARISE, em desfavor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE 

MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, com qualificação nos autos e o faço 

com amparo no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Proceda-se a baixa da averbação, expedindo-se o necessário. Custas 

pelos autores. Transitada em julgado e pagas as custas devidas, o que 

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

Rondonópolis-Mt, 30 de março de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010181-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ERLAM CEZAR LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1010181-61-2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Autor: Banco 

Bradesco S/A Réu: Erlan Cezar Lopes Vistos, etc... BANCO BRADESCO 

S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara 

neste juízo com a presente ação em desfavor de ERLAN CEZAR LOPES, 

com qualificação nos autos e após devidamente processado postulou a 

extinção da ação (fl.113/116 – ID 25063722), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado é 

pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora alcançado o objetivo 

almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por isso, só há um 

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

princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e Declaro, por sentença, 

extinto o presente processo, promovido por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de ERLAN CEZAR LOPÉS, com qualificação nos autos, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro nos artigos 487, inciso III c/c 924, 

inciso III do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício conforme requerido 

a (fl.116 – Id 25063722). Custas pela parte ré. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 30 de março de 

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005716-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINA PEREIRA SILVA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1005716-43-2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Autor: 

Associação dos Moradores do Residencial Acácias Réu: Albertina Pereira 

Silva Freitas Vistos, etc... ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 

RESIDENCIAL ACÁCIAS, com qualificação nos autos, via seu bastante 

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

ALBERTINA PEREIRA SILVA FREITAS, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado postulou a extinção da ação (fl.47/51 – ID 

16994129), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que 

fora alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu 

crédito, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do 

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

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACÁCIAS, em 

desfavor de ALBERTINA PEREIRA SILVA FREITAS, com qualificação nos 

autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro nos artigos 487, 

inciso III c/c 924, inciso III do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

ré. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certif icado, arquive-se. Publique-se. Int ime-se. Cumpra-se . 

Rondonópolis-Mt., 30 de março de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010615-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS AVELINO FREITAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ48237-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1010615-16.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Rubens 

Avelino Freitas Pereira Réu: Banco Santander Brasil S/A Vistos, etc... 

RUBENS AVELINO FREITAS PEREIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, com qualificação nos 

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

necessário. D E C I D O: Rubens Avelino Freitas Pereira aforara a presente 

ação em desfavor de Banco Santander Brasil S/A, com objetivo de afastar 

o direito o ato levado a efeito pelo réu, qual seja, retenção de valores. 

Destarte, o autor não mais possui interesse de agir, em virtude da perda 

do objeto em face do exposto no petitório de (fl.134 – Id 28995273), bem 

como os documentos de (fl.135/140 – Id 29102909). 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 dos pagamentos descritos e 

caracterizados nos autos , 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 RUBENS AVELINO FREITAS PEREIRA, em desfavor de 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A, 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., 30 de março de 2.020.- Dr. Luiz Antonio 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005435-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADAELLY CARRIJO FORTALEZA TRASI (EXECUTADO)

HANSMYLLER CARRIJO FORTALEZA TRASI (EXECUTADO)

WELIDA MARIA CARRIJO FORTALEZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005435-48.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES EXECUTADO: 

WELIDA MARIA CARRIJO FORTALEZA, HANSMYLLER CARRIJO 

FORTALEZA TRASI, RADAELLY CARRIJO FORTALEZA TRASI Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos comprovantes de sua condição financeira noticiada na espécie, sob 

pena de indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004301-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVIDY FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCIA MARTINS SOARES OAB - MT10046/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004301-25.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: DEIVIDY FRANCISCO 

DE OLIVEIRA Vistos etc. Verifica-se que a parte requerida carreou petição 

inicial (ID. 30384442) no bojo dos presentes quando, por certo, deveria 

fazê-lo de modo autônomo, distribuindo-a, o que traduz provável equívoco 

do causídico. ISTO POSTO, primeiramente, desentranhe-se referida 

documentação, vez que impropriamente juntada. No mais, tendo em vista a 

certidão de ID. 26077255 - Pág. 1, INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora 
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para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, 

o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002089-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ADAIRLAN DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002089-94.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: FRANCISCO 

ADAIRLAN DO NASCIMENTO Vistos etc. É assente na jurisprudência que 

o envio de ofícios a órgãos públicos, por exemplo – visando à localização 

da parte ré –, é possível; porém, tem caráter subsidiário. A requisição 

judicial de informações acerca da localização da parte ré só tem lugar na 

hipótese de restarem exauridos pela parte autora os meios ordinários de 

localização da parte adversa. Contudo, no caso dos autos, a parte 

requerente não logrou êxito em demonstrar que esgotou as diligências 

extrajudiciais para a obtenção do endereço da parte requerida. Assim, 

INDEFIRO o pedido retro. No mais, intime-se ao autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003755-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID SANTOS MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DOS SANTOS LOPES OAB - MT18468/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))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003755-33.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): DEIVID SANTOS MELLO REU: SERASA S/A. Vistos etc. 

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, 

CPC). Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013685-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE PAULA MARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013685-41.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): SEBASTIAO DE PAULA MARIA REU: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. Visando a segura análise 

da necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que, 

eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara 

e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem 

como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do 

caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008578-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO COIMBRA BARBOSA OAB - RJ117806 (ADVOGADO(A))

MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA OAB - MG91811 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON HENING BRITO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008578-16.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: MAYCON HENING 

BRITO DA SILVA Vistos etc. Com o pagamento da diligência necessária, 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007268-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDES DE SOUZA (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:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007268-72.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCIA FERNANDES DE SOUZA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Sobre o presente feito, 

manifeste-se o Ministério Público. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002968-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MEDEIROS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002968-04.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): BRUNO MEDEIROS DA COSTA REU: CONCESSIONARIA ROTA 

DO OESTE S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 437, §1º, do CPC[1], 

intime-se a parte autora para que, caso queira, manifeste-se acerca dos 

documentos novos juntados pela requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após o transcurso do prazo, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO 

[1] Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos 

anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os 
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documentos anexados à contestação. § 1º Sempre que uma das partes 

requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, 

a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar 

qualquer das posturas indicadas no art. 436 .

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009202-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR COELHO PALLONE OAB - PR16004 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009202-65.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA. REQUERIDO: 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A Vistos etc. Tendo em vista a 

certidão retro, remeta-se a presente missiva ao Juízo deprecante, com as 

homenagens de estilo, anotações e baixas necessárias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001765-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA BRITO MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001765-36.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACACIAS EXECUTADO: TANIA BRITO MOURA Vistos etc. DEFIRO a 

emenda retro. Considerando-se a alteração do valor da causa, CITE-SE a 

executada, na forma requerida na inicial, para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar o débito informado no ID. 30786108 - Pág. 2, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para a quitação da dívida. Por 

ocasião da constrição patrimonial referenciada, deverá o Sr. Meirinho 

proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, o 

executado, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins 

do artigo 914, do mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida 

penhora. Fixo de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor do débito, e para as hipóteses de pronto 

pagamento, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005433-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005433-83.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: RNC PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de RNC 

PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. Sustenta o autor, em síntese, 

ter celebrado com a requerida, em 20/12/2012, contrato de financiamento 

no valor de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), mediante o 

pagamento de 60 prestações mensais iguais, no valor de R$ 5.497,85, 

com vencimento final em 15/01/2018, pactuando-se como garantia do 

cumprimento da obrigação contratual a alienação fiduciária do veículo 

descrito na inicial, qual seja, CAMINHÃO TRATOR FH460 6X4, marca 

VOLVO BRASIL, chassi n.º 9BVAG20D0DE797590, ano de fabricação 

2013 e modelo 2013, cor AZUL, placa OBA4982, renavam 508586739. A 

requerida compareceu aos autos e informou (ID. 9367672) que, em 

24/02/2017, ajuizou pedido de Recuperação Judicial, o qual foi distribuído 

sob nº 1001211 -72.2017.8.11.0003, perante a 4ª Vara Cível da Comarca 

de Rondonópolis – MT, cujo processamento foi deferido por decisão 

datada de 09/03/2017. Decidiu-se pela SUSPENSÃO da presente demanda 

até o escoamento do prazo de blindagem ou eventual aprovação do plano 

de recuperação judicial (ID. 10465921) A ré citou decisão do Juízo 

recuperacional que determinou a manutenção da posse de todos os 

caminhões e imóveis em favor da requerida até que se decida pela 

homologação ou não do plano de recuperação judicial, pleiteando a 

manutenção da suspensão dos presentes autos até ulterior deliberação 

daquele Juízo (ID 17053780 - Pág. 1). Ouvido (ID. 21976744), o autor 

aduziu que créditos provenientes dos contratos com garantia em 

Alienação Fiduciária não se sujeitam as normas estabelecidas na Lei de 

Recuperação e Falências, postulando o prosseguimento da ação. É o 

breve e necessário relatório. Fundamento e DECIDO. Os argumentos 

trazidos pelo autor e os documentos juntados deixam claro que o contrato 

firmado entre as partes está garantido por alienação fiduciária, prevendo o 

artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005 que: Art. 49. Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos. [...] § 3º Tratando-se de credor titular da posição de 

proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, 

de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos 

contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 

inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de 

venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos 

da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4º do art. 6º desta Lei[1], a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. A 

interpretação literal do artigo permite concluir que os créditos garantidos 

por alienação fiduciária e/ou arrendamento mercantil não estão sujeitos 

aos efeitos da recuperação judicial. Todavia, o E. Superior Tribunal de 

Justiça, em julgamento veiculado no informativo de jurisprudência nº 

550[2], decidiu que em algumas hipóteses é possível excepcionar a regra 

da não submissão do crédito garantido por alienação fiduciária ao 

procedimento da recuperação judicial, a depender da análise quanto à 

essencialidade do bem. Logo, a suspensão do presente feito está 

umbilicalmente ligada à comprovação da essencialidade do bem e de 

exame dessa essencialidade, a ser realizada pelo Juízo recuperacional, 

como dito. Tendo em vista a existência de decisão judicial expressa, 

proferida no seio dos autos de recuperação judicial informados, 

determinando a manutenção na posse da requerida dos bens tidos por 

essenciais (caminhões e imóveis) entendo por bem, e, por cautela, assim 

o fazer, SOLICITAR informações ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis – MT acerca do atual momento processual dos autos 

1001211 -72.2017.8.11.0003, e, primordialmente, acerca da inclusão ou 

não do objeto litigioso da presente demanda (CAMINHÃO TRATOR FH460 

6X4, marca VOLVO BRASIL, chassi n.º 9BVAG20D0DE797590, ano de 

fabricação 2013 e modelo 2013, cor AZUL, placa OBA4982, renavam 

508586739) no decisum que determinou a manutenção na posse da 

requerida de bens tidos por essenciais. Com a resposta, conclusos. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 6º A decretação da 

falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 

suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em 

face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio 

solidário. [...] § 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o 
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caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável 

de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento 

da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito 

dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, 

independentemente de pronunciamento judicial. [2] DIREITO EMPRESARIAL. 

NÃO SUBMISSÃO DE CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

AOS EFEITOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Não se submetem aos efeitos 

da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária de 

bem não essencial à atividade empresarial. O art. 49, caput, da Lei 

11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Por sua 

vez, o § 3º do mesmo artigo prevê hipóteses em que os créditos não se 

submeterão aos efeitos da recuperação judicial, entre eles, os créditos 

garantidos por alienação fiduciária. A jurisprudência do STJ, no entanto, 

tendo por base a limitação prevista na parte final do § 3º do art. 49 – que 

impede a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de 

capital essenciais à sua atividade empresarial – e inspirada no princípio da 

preservação da empresa, tem estabelecido hipóteses em que se abre 

exceção à regra da não submissão do crédito garantido por alienação 

fiduciária ao procedimento da recuperação judicial. De acordo com a linha 

seguida pelo STJ, a exceção somente é aplicada a casos que revelam 

peculiaridades que recomendem tratamento diferenciado visando à 

preservação da atividade empresarial, como, por exemplo, no caso em 

que o bem dado em alienação fiduciária componha o estoque da 

sociedade, ou no caso de o bem alienado ser o imóvel no qual se situa a 

sede da empresa. Em suma, justifica-se a exceção quando se verificar, 

pelos elementos constantes dos autos, que a retirada dos bens prejudique 

de alguma forma a atividade produtiva da sociedade. Caso contrário, isto 

é, inexistente qualquer peculiaridade que justifique excepcionar a regra 

legal do art. 49, § 3º, deve prevalecer a regra de não submissão, 

excluindo-se dos efeitos da recuperação judicial os créditos de titularidade 

da interessada que possuem garantia de alienação fiduciária. (CC 

131.656-PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 8/10/2014). 

(Grifamos).

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007724-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DAMIN (REQUERENTE)

JOSE CARLOS FAVRETO (REQUERENTE)

MILTO BAPTISTA MATTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22892/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007724-85.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS FAVRETO, MILTO BAPTISTA MATTER, 

RAIMUNDO DAMIN REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Diante 

do caráter infringente dos embargos de declaração, intime-se a parte 

embargada para manifestar-se, no prazo de 05 dias. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000694-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO ALVES MISCHEK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000694-33.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUIZ FERNANDO ALVES MISCHEK REU: SEGURADORA LÍDER 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008849-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO ANDRE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UILSON EUGENIO DA SILVA (REU)

LUIS CARLOS DE ANDRADE (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008849-88.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): KASSIO ANDRE AMORIM REU: LUIS CARLOS DE ANDRADE, 

UILSON EUGENIO DA SILVA Vistos, etc. Diante da não efetivação da 

citação dos Requeridos, DESIGNO nova data para realização da audiência 

de conciliação, dia 06 de AGOSTO de 2020, às 8h. Renove-se o 

procedimento citatório, observando-se os endereços informados nos IDs. 

25910284 - Pág. 1 e 26453532 - Pág. 1. Intime-se. Cumpra-se conforme já 

determinado. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001608-68.2016.8.11.0003

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:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

AHMAD CHARANEK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001608-68.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA 

- ME, AHMAD CHARANEK Vistos etc. DEFIRO o pleito retro. Consigne-se 

ao Sr. Meirinho que proceda a avaliação do imóvel informado, junto ao 

endereço descrito no ID 19941603, nos moldes legais, e tão logo venha 

aos autos o laudo correspondente, digam as partes, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 870 e ss. do CPC. No mais, prossiga-se no 

cumprimento do comando judicial retro. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006583-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES ALMEIDA (AUTOR(A))

LUCIA IRENE MARIA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MACHADO DA SILVA OAB - MT23403/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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006583-65.2018.8.11.0003. 
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AUTOR(A): EDUARDO GOMES ALMEIDA, LUCIA IRENE MARIA DA CRUZ 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que, 

eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara 

e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem 

como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do 

caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000570-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIRO MARTINS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000570-16.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): CLAUDIOMIRO MARTINS SILVA REU: OI BRASILTELECOM 

Vistos etc. Visando a segura análise da necessidade de instrução 

processual e, ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do 

contraditório substancial sedimentados na legislação processual civil 

(artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem produzir na 

contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda sua 

adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007001-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ARRUDA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007001-03.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROSANGELA ARRUDA DE CAMPOS REU: STA CASA DE 

MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003487-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STTEFANY DIAS CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PAZ DE LIRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003487-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): STTEFANY DIAS CUNHA REU: CELSO PAZ DE LIRA Vistos, 

etc. Diante da não efetivação da citação do requerido, DESIGNO nova data 

para realização da audiência de conciliação, dia 06 de AGOSTO de 2020, 

às 09h. Para tanto, defiro o petitório retro, a fim de ser renovado o 

procedimento citatório por Oficial de Justiça nos endereços informados, 

conforme prevê o art. 249 do CPC. Intime-se. Cumpra-se conforme já 

determinado. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013760-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO(A))

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013760-80.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: IRAN NASCIMENTO SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. Visando a segura análise da necessidade de instrução 

processual e, ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do 

contraditório substancial sedimentados na legislação processual civil 

(artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem produzir na 

contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda sua 

adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006584-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON DIEGO PEDRINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA HOLLENBACH VALIM DA SILVA OAB - RS56853B 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006584-50.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARLON DIEGO PEDRINI REU: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Visando a segura análise da necessidade de 

instrução processual e, ainda em observância aos princípios da 

não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na legislação 

processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem 

produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda 
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sua adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002245-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LASTRA MINERACAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DOS SANTOS LOPES OAB - MT18468/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002245-19.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA - EPP REU: LASTRA 

MINERACAO LTDA Vistos etc. Defiro o requerimento retro, determinando 

que sejam requisitadas à Secretaria da Receita Federal as informações 

solicitadas, via 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: 1000128-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO CLAUDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIGTHON MORBECK SANTOS OLIVEIRA OAB - MT20945/O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA OAB - PR68827 

(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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000128-50.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): FABRICIO CLAUDINO DA SILVA REU: VIVO S.A. Vistos etc. 

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, 

CPC). Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006528-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA AZZI SAIDLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO DA SILVA COSTA PASSOS CALDAS OAB - RJ140441 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZA TEIXEIRA BOSQUD (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006528-51.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JULIANA AZZI SAIDLER REU: MARIA ELIZA TEIXEIRA 

BOSQUD Vistos etc. Verifico que a parte autora pleiteia pela validade da 

citação ocorrida, tendo em vista o retorno do AR recebido por terceiro. É 

cediça a validade da citação recebida por terceiro, desde que enviada ao 

endereço da requerida. Dos autos, mormente pela inexistência de 

endereço informado na inicial, não há como se deduzir pela validade da 

citação procedida, tendo em vista, ainda, a ausência de elementos de 

prova que deem sustentação à alegação de que o endereço comercial 

informado pertence, de fato, à requerida, nem mesmo o fato de sua filha, 

supostamente, laborar no local. Veja-se: CITAÇÃO. AR RECEBIDO POR 

TERCEIRO. REVELIA, COM PRAZO CORRENDO EM CARTÓRIO. 

APELAÇÃO ARGÜINDO NULIDADE DA CITAÇÃO. CONHECIMENTO. 

ANULAÇÃO DO PROCESSO. Servindo-se o recorrente da apelação 

apenas para argüir a nulidade da citação, tem ela de ser conhecida, pois, 

caso exista a nulidade, sua citação somente se deu com sua 

apresentação, nos termos do § 2º do art. 214 do Código de Processo Civil. 

Tendo sido o AR entregue em endereço diverso daquele em que reside o 

apelante, sendo recebido por terceiro, nula é a citação postal, viciando 

todos os atos posteriores do processo. Provimento do recurso. (TJ-RJ - 

APL: 00251931020038190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 23 VARA CIVEL, 

Relator: SERGIO LUCIO DE OLIVEIRA E CRUZ, Data de Julgamento: 

26/05/2004, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

02/06/2004). (Destacamos). Assim, em vista da pessoalidade do 

procedimento citatório, e com escora nos princípios da não-surpresa e do 

contraditório substancial sedimentados na legislação processual civil 

(artigos 7º, 9º e 10º), INDEFIRO o pleito retro. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento 

do feito, requerendo o que entender de direito. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011173-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011173-85.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): RAFAEL LOPES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que, 

eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara 

e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem 

como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do 

caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004591-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MULTICANAL ATACADO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA LINO MENDANHA OAB - GO45922 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N R SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004591-35.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MULTICANAL ATACADO LTDA EXECUTADO: N R 

SUPERMERCADO LTDA - ME, LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ Vistos 

etc. DEFIRO o pleito retro. No mais, nos termos dos arts. 9º[1] e 10[2] do 

CPC, manifeste-se a parte contrária, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o 

petitório de ID. 25507784. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 9º Não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 

com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008255-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIPTEL SEGURANCA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT7103-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008255-11.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): BIPTEL SEGURANCA LTDA REU: LIBERTY SEGUROS S/A 

Vistos etc. Visando a segura análise da necessidade de instrução 

processual e, ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do 

contraditório substancial sedimentados na legislação processual civil 

(artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem produzir na 

contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda sua 

adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005276-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE LUCIANE KOLS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROLUZMEN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005276-47.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: SALETE LUCIANE KOLS MARTINS EXECUTADO: 

ELETROLUZMEN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002237-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT3696-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725/O-O 

(ADVOGADO(A))

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR AGUIAR DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002237-71.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REU: JAIR AGUIAR DA 

SILVA Vistos etc. Sobre o petitório de ID 14536546 e documentos que o 

acompanham, manifeste-se a parte ré, no prazo de cinco dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007073-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI OAB - MT17209-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SILVA MOURA (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 

manifestar acerca da certidão de ID retro, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008955-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDO DE JESUS CAMPOS (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))

 

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: 1008582-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR OAB - MS20449 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE 

DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-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 autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000643-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do Dr. HELIO YAZBEK, 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005423-73.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROUZELI DA SILVA MARTINS (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 acerca do peticionamento de ID retro, requerendo o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005576-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAVID CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005576-72.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA EXECUTADO: ANTONIO DAVID CORDEIRO 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 22305132), nos 

termos do artigo 854, do CPC. Tornados indisponíveis os ativos financeiros 

do devedor(a,s), intime-se na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para, querendo, apresente manifestação, no prazo legal. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010147-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ALVES PINTO (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 requerida, para 

querendo, Contrarrazoar o Recurso de Apelação interposto de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009531-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIAÇÃO BRASEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO DUARTE SOARES OAB - 396.257.021-72 (PROCURADOR)

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA & NASSER EVENTOS LTDA - ME (REU)

 

Intimação do Dr. JOICE MARTINS DE OLIVEIRA ROSSI e Dr. ANTONIO 

BENTO DE SOUZA, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002303-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI CAMARGO SOUZA (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005525-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA ALVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005525-56.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): OLGA ALVES VIEIRA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

DEFIRO a AJG pugnada na exordial. Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a dispensa da 

audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, 

querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005566-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOMOV S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRALOG TRANSPORTES LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005566-23.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): SOMOV S/A REU: TERRALOG TRANSPORTES LTDA - EPP 

Vistos etc. Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

parte autora requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

presentes autos. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxas judiciais em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005571-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005571-45.2020.8.11.0003. 

AUTOR: TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME REU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Dispõe o art. 334 do CPC, 

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

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

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

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

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

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

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

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

dias. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo recolhimento 

das custas e taxas judiciais em quinze (15) dias (art. 290, do CPC) sob 

pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005582-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR APARECIDO JONCK 88831167120 (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005582-74.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REU: 

EDIMAR APARECIDO JONCK 88831167120 Vistos etc. Nos termos do art. 

334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 06 de AGOSTO 

de 2020, às 09h, a qual será realizada na Central de Conciliação e 

Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com 

vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada das 

partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). A expedição do mandado está 

condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxas judiciais em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013712-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

G J R FILHO SERVICOS - ME (EXECUTADO)

LUCAS DA SILVA RAMOS (EXECUTADO)

LEANDRO DA SILVA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013712-24.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: G J R FILHO 

SERVICOS - ME, LEANDRO DA SILVA RAMOS, LUCAS DA SILVA RAMOS 

Vistos etc. Defiro o requerimento encartado no ID 21964891, determinando 

que se proceda à penhora do bem indicado pelo credor. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005883-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR GARCIA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005883-55.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: VALDENIR GARCIA 

FERREIRA Vistos etc. Considerando o transcurso do prazo da suspensão 

postulada no ID 21930402, intime-se a parte requerente para, no prazo de 

10 (dez) dias, promover o andamento do feito, devendo requerer o que 

entender de direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012240-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINAIDE FEITOSA DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MACHADO OAB - MT22821/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012240-85.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDINAIDE FEITOSA DA FONSECA REU: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Vistos etc. No prazo de 10 (dez) 

dias, 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012689-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLIN LINHARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/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: 1012689-43.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WANDERLIN LINHARES DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Tendo em vista a 

certidão encartada no ID 26409501 intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC). Decorrido o prazo 

assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005385-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTON NUNES DE MATOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO GASPARIN DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

ADEVAIR VICENTE ROSA (TESTEMUNHA)
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EDNA MARIA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JOSE GONCALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005385-22.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ARISTON NUNES DE MATOS REU: FLAVIO GASPARIN DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por ARISTON NUNES DE MATOS em face de 

FLAVIO GASPARIN DA SILVA, ambos qualificados na inicial. Em suma, 

alega o autor que o imóvel litigioso fora adquirido em 16/11/2005, por seu 

então cônjuge IZANETE DOS SANTOS SOUZA, conforme consta em 

Matrícula acostada (ID 30734566 - Pág. 3). Aduz que, em 15/04/2013, por 

meio de Instrumento de Procuração lavrado no Cartório de Serviços 

Notarial e Registral Xavier de Matos, no Distrito de Coxipó da Ponte, 

Comarca de Cuiabá/MT, seu cônjuge o concedeu poderes especiais sobre 

o imóvel, inclusive o de transferi-lo para si próprio (ID. 30734566 - Pág. 1), 

e que, desde então, vinha sobre ele exercendo posse (ID. 30734566 - 

Pág. 4). Pontua que, no entanto, desde 2017, em virtude de tratamento de 

saúde ao qual tem se submetido na Capital do Estado, atribuiu a sua irmã, 

MARIA ELVINA MATOS LIBARDONI, a tarefa de administrar o imóvel, o que 

esta vinha fazendo. Narra que, todavia, em 03/03 do corrente ano, sua 

irmã, MARIA ELVINA MATOS LIBARDONI, deparou-se com a presença de 

uma pá carregadeira e um caminhão no imóvel, a mando do requerido 

FLAVIO GASPARIN DA SILVA, que se intitulou proprietário do imóvel em 

questão, pois teria “protocolizado ação de usucapião”, argumento que 

também serviu para repelir a Policia Militar do local, então acionada pela 

irmã do autor. Relata que vizinhos presenciaram o ocorrido e atestam que 

o lote em questão sempre pertenceu a ele requerente (ID 30734579 - Pág. 

3); ademais, diz que a demolição da construção então existente no local 

fora levada a cabo, acarretando-lhe prejuízos materiais na monta de R$ 

20.212,07 (vinte mil duzentos e doze reais e sete centavos) (ID 30734574 

- Pág. 1 e 30734574 - Pág. 4). Pelo exposto, socorreu-se o autor ao 

Judiciário pleiteando a concessão de mandado liminar de reintegração de 

posse. Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. A ação de 

reintegração de posse é o remédio judicial posto a disposição do 

possuidor que se vê esbulhado, perdendo a sua posse, por ato abusivo 

de terceiro. Reintegrar significa restabelecer alguém na posse de um bem 

do qual tenha sido injustamente despojado. E, diante do procedimento 

especial instituído pelo ordenamento processual brasileiro, a apreciação 

do pedido liminar deve ser feito com a máxima cautela, já que se deferida, 

a situação fática anterior é restabelecida, antes mesmo de se dar ao réu o 

direito de defender-se. Segundo o ilustre jurisconsulto Humberto Theodoro 

Júnior: "A lei confere ao possuidor o direito à proteção liminar de sua 

posse, mas o faz subordinando-o a fatos precisos, como a existência da 

posse, a moléstia sofrida na posse e a data em que tal tenha ocorrido." 

(Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil - vol. IV, 

Forense, 15.ª edição, página 147). Para análise do pedido de liminar 

possessória, o magistrado deve ater-se aos fundamentos preconizados 

no artigo 561 do Código de Processo Civil, in verbis: Incumbe ao autor 

provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - 

a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração. Compulsando os autos, concluo restarem satisfeitos os 

requisitos legais necessários ao deferimento do pedido liminar, visto haver 

sido demonstrado que o autor perdeu a posse do imóvel descrito na 

exordial por ato injusto do requerido, caracterizando, desta forma, o 

esbulho, o qual ocorreu em menos de um ano e um dia. O requerente 

comprova, ao menos nesta seara de cognição sumária, ser possuidor do 

imóvel, conforme abaixo assinado e declarações dos vizinhos (ID 

30734579 - Pág. 3), bem como documento de ID. 30734566 - Pág. 4 e 

demais elementos carreados. O esbulho e a sua data, bem como a perda 

da posse restaram demonstrados com as diversas fotografias anexadas 

(ID. 30734572 - Pág. 2 e ss), as quais explicitam a derrubada do imóvel, 

assim como com os demais documentos e declarações juntados, 

uníssonos em apontar o dia 03/03/2020 como o de sua ocorrência. 

Consigno que o recente ajuizamento de ação de usucapião pelo requerido 

em face da dita proprietária do imóvel (ID 30734575 - Pág. 1) - ainda sem 

trânsito em julgado -, por si só, cientifica-o da possibilidade de demandas 

da presente espécie sobre o imóvel em litígio, de modo que não será 

apanhado de surpresa com a presente decisão, dispensando-se a 

realização de audiência de justificação. Em verdade, a proteção 

possessória solicitada ao Judiciário pelo requerente deve ser deferida em 

decorrência da demonstração de sua posse, do esbulho praticado e por 

ter este ocorrido há menos de ano e dia. Ante o exposto, com fulcro nos 

artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, DEFIRO a liminar, 

determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em 

favor do requerente. Concedo à parte requerida o prazo de 10 (dez) dias 

para desocupação voluntária. Decorrido o prazo sem cumprimento, 

expeça-se mandado de reintegração de posse. INTIME-SE o autor para, 

nos 05 (cinco) dias subsequentes, promover a CITAÇÃO do réu para, 

querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 564, CP), 

fazendo consignar no mandado as advertências referentes à revelia. 

DEFIRO o pedido de AJG postulado na inicial. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, em regime de plantão. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO
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ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005478-82.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE SANTOS LEITE DA SILVA REU: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL 

proposta por JOSÉ SANTOS LEITE DA SILVA em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., ambos qualificadas. I – DO VALOR DA CAUSA Nos termos 

dos artigos 291 e 292 ambos do CPC, o valor da causa deve ser fixado de 

acordo com o conteúdo econômico da relação jurídico-processual em 

discussão, ou seja, do proveito econômico que a pretensão, se acolhida, 

trará ao impetrante. In casu, o requerente pleiteia, além de indenização a 

título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a 

declaração de inexistência de débito litigioso no importe de R$ 200,99 

(duzentos reais e noventa e nove centavos). Considerando que há 

cumulação de pedidos, deve-se proceder com a soma de tais quantias, 

vez que esta corresponde ao verdadeiro proveito econômico almejado. 

Logo, o valor atribuível à causa deve corresponder a R$ 10.200,99 (dez 

mil e duzentos reais e noventa e nove centavos), e não aos R$ 10.000,00 

(dez mil reais) atribuídos pelo autor. Assim, fulcrado no permissivo legal do 

§3º do art. 292 do CPC[1], ADEQUO o valor da causa, elevando-o para 

patamar correspondente ao proveito econômico perseguido, ou seja, R$ 

10.200,99 (dez mil e duzentos reais e noventa e nove centavos). II – DA 

TUTELA DE URGÊNCIA 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.” 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). 

Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se 

configurados, considerando que os elementos de convicção até então 

reunidos na contenda, denotam o perigo de dano, posto que o autor, 

embora não mais seja titular da linha telefônica informada (66 

99611-7780), constantemente tem recebido cobranças para pagamento 

faturas referentes a serviços que não mais utiliza. Entrementes, a 

probabilidade do direito emerge, nesta fase de cognição sumária, por uma 

simples análise da documentação carreada, mormente pelo cotejo entre as 

faturas enviadas ao autor (v.g ID 30781734 - Pág. 1) e a manifestação da 

requerida colacionada no ID. 30781731, em que informa a titularidade de 
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outrem sobre o número de telefone antes pertencente ao autor. 

Circunstâncias tais que, jungidas, ao menos neste momento processual, 

comandam o deferimento da tutela de urgência postulada. Coadunando 

com o entendimento profligado nesta decisão trago à colação os seguintes 

arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE LIMINAR PARA EXCLUSÃO DO 

NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO 

PERICULUM IN MORA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. A 

concessão da antecipação da tutela exige a presença dos seus 

pressupostos, consubstanciada no fumus boni iuris e do periculum in 

mora. O pressuposto do fumus boni iuris encontra-se no fato de existirem 

fortes indicativos da inexistência de relação jurídica entre as partes, bem 

como de que todos os débitos inscritos no cadastro de inadimplentes dos 

autos são oriundos de do mesmo contrato. O perigo de dano de difícil ou 

incerta reparação (periculum in mora) funda-se no abalo à imagem do 

autor, bem como na impossibilidade de obtenção de crédito.(AI 

146213/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 

31/03/2015). (destacamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O pedido de antecipação de tutela deve ser 

deferido quando presentes os requisitos contidos no art. 273 do CPC. (AI 

50996/2008, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/01/2009, Publicado no DJE 16/01/2009). (destacamos). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - PERICULUM IN MORA - 

DEMONSTRAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - 

EXCLUSÃO E/OU ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO JUNTO AOS CADASTROS 

DEMERITÓRIOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo 

a prova concludente dos requisitos esculpidos pela regra do art. 273 do 

CPC, deve ser deferido o pedido de antecipação de tutela. (AI 56926/2014, 

DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 10/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014). (destacamos). Ademais, 

registro que a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer tempo, 

sem prejuízo da cobrança judicial do débito, se devido, é claro, incidindo 

até mesmo os acréscimos legais atinentes à espécie. Em suma, não há 

prejuízo irreversível à parte ré. Isto posto, defiro PARCIALMENTE a liminar 

pleiteada pelo requerente, para o fim de DETERMINAR que a demandada, 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com o necessário para exclusão de 

eventuais restrições ao nome da parte autora insertas nos bancos de 

dados do SERASA/SPC, ou de impô-las, desde que fundadas nos débitos 

sub judice informados na petição inicial, ou em débitos porventura 

vincendos em relação ao número (66) 99611-7780, sob pena de incorrer 

em multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso. III – DA 

DISPENSA DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA 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. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxas judiciais em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] “O juiz corrigirá, de ofício e 

por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde 

ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico 

perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das 

custas correspondentes.”
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000446-04.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME 

REU: M A SOUZA SANTOS - ME, M DE S. S. MOURA COMERCIO DE 

COLCHOES EIRELI - ME, MARCILENE DE SOUZA SANTOS MOURA Vistos 

etc. Em sede de juízo de retratação, repiso a argumentação lançada na 

sentença objurgada, MANTENDO-A pelos seus lídimos termos. Intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, com ou sem elas, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do 

CPC[1]). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] § 3º Após as formalidades previstas 

nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 

independentemente de juízo de admissibilidade.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-06.2017.8.11.0003
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000129-06.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): DAMARES DIAS BARBOSA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos 

etc. A alegação preliminar de ausência de interesse de agir ante a falta de 

pedido administrativo prévio não merece guarida. É que, em que pese a 

decisão proferida pelo STF no RE de n. 631.240 - Minas Gerais[1], mesmo 

nas ações ajuizadas APÓS 03/09/2014 (data de julgamento), se a 

Seguradora contesta o pedido autoral, evidencia-se inequívoca resistência 

à pretensão, restando devidamente configurado o interesse de agir do 

autor, que é o que denota-se do presente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - 

SEGURO DPVAT - INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA - 

RESISTÊNCIA À PRETENSÃO - PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - 

CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Em razão da aplicação analógica do 

precedente do STF firmado no julgamento do RE 631.240, aplicável às 

ações previdenciárias, o interesse de agir para ação em que se busca o 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT só se caracteriza com a 

comprovação de prévio requerimento administrativo. 2. A regra de 

transição criada quando do julgamento do RE n° 631.240 - no sentido de 

que a apresentação de contestação do mérito revelaria o interesse de agir 

pela resistência à pretensão - também se aplica analogicamente às 

causas relativas ao DPVAT ajuizadas até 3.9.2014. 3. Se, mesmo nas 

ações ajuizadas após 3.9.2014, a seguradora contesta o pedido autoral e 

há o desenvolvimento de todo o iter procedimental, evidencia-se 

inequívoca resistência à pretensão, restando devidamente configurado o 

interesse de agir do autor. 4. Não há justificativa razoável para 

reconhecer, neste momento processual, a ausência de interesse de agir e 

extinguir o feito sem resolução de mérito, sob pena de violação aos 

princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da 

primazia do julgamento de mérito. 5. A pretensão para recebimento da 

indenização do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos. 6. A 

prescrição da pretensão de recebimento do seguro DPVAT deve ser 

contada a partir da data em que a vítima tem ciência inequívoca da 

invalidez definitiva e decorrente do acidente automobilístico. 7. Exceto nos 

casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a 

presunção de ciência. 8. Se a invalidez não era notória e se as provas 

dos autos não demonstram que o segurado tinha ciência dela antes da 

realização da perícia judicial, em 29 de junho de 2016, esta data deve ser 

considerada como marco inicial da prescrição. 9. Tendo a ação sido 
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ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos, deve ser afastada a 

alegação de prescrição. 10. A atualização monetária nas indenizações por 

morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 

6194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007, deve incidir a partir a 

data do evento danoso, conforme tese fixada pelo c. STJ em julgamento 

de recurso repetitivo. 11. A alteração, de ofício, do termo inicial da 

correção monetária não configura reformatio in pejus. (TJMG. AC 

1.0145.15.01127-9/001. Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da 

Costa. Data de Julgamento: 12/09/2019. Data da publicação da súmula: 

20/09/2019). (Grifamos). Forte na lição jurisprudencial epigrafada, REPILO 

a preliminar em comento. A preliminar de ausência de Laudo do IML não 

merece melhor sorte, ante a firmeza do entendimento jurisprudencial no 

sentido de que o laudo elaborado pelo IML não constitui documento 

essencial para a propositura da lide. Nesse sentido: “CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR 

INCAPACIDADE PERMANENTE. REGULAÇÃO. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO 

ACIDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LEI 

POSTERIOR. INVOCAÇÃO. TARIFAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DO 

IML. APRESENTAÇÃO. OMISSÃO. DOCUMENTO ESSENCIAL. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. LEGITIMIDADE. PAGAMENTO 

PARCIAL. DEDUÇÃO.1. Conquanto o laudo emitido pelo Instituto Médico 

Legal traduza prova substancial das lesões derivadas do acidente, da sua 

extensão e dos efeitos que irradiara à vítima, não consubstancia 

documento indispensável e imprescindível para a propositura da ação que 

tem como objeto a indenização proveniente do seguro obrigatório, 

podendo sua ausência ser compensada por outros elementos de prova 

idôneos e aptos a evidenciarem o acidente, as lesões dele derivadas e o 

nexo de causalidade enlaçando as lesões à incapacidade que aflige a 

vítima. 2. Ocorrido o acidente automobilístico, aferido que as lesões 

experimentadas pela vítima determinaram sua incapacidade parcial 

permanente e patenteado o nexo de causalidade enlaçando o evento 

danoso à invalidez que a acomete, assiste-a o direito de receber a 

indenização derivada do seguro obrigatório - DPVAT - no valor máximo 

fixado na lei de regência (artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74). 3. A indenização 

derivada do seguro obrigatório é regulada pela lei vigente no momento do 

acidente, que, estabelecendo que deve ser mensurada de conformidade 

com o salário mínimo vigente à época do sinistro, enseja que essa base de 

cálculo seja observada na aferição da cobertura devida, não se aplicando 

a modulação derivada de lei posterior, consoante apregoa o princípio da 

irretroatividade das leis. 4. A indenização oriunda do seguro obrigatório é 

impassível de sofrer qualquer limitação derivada de ato normativo de 

hierarquia inferior e que deve vassalagem ao estabelecido em lei, à medida 

que, de conformidade com os princípios da legalidade e da hierarquia das 

normas, a lei se sobrepõe à regulamentação proveniente de ato 

subalterno, ensejando que, não sobejando à época do fato gerador da 

cobertura limitação legalmente tarifada em conformidade com a gradação 

da incapacitação originária das lesões que afetaram a vítima, a 

indenização deve ser fixada no valor máximo. 5. A comprovação de que, à 

guisa de satisfação da indenização devida, a seguradora destinara à 

vítima importe volvido a satisfazer a cobertura que lhe é assegurada, 

enseja que o vertido, qualificando-se como pagamento parcial, seja 

considerado e decotado do montante sobejante da indenização 

efetivamente devida. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. 

Unânime. (Acórdão n. 539956, 20090110716549APC, Relator TEÓFILO 

CAETANO, 1ª Turma Cível, julgado em 28/09/2011, DJ 07/10/2011 p. 78) 

(destacamos) “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. LAUDO IML. OMISSÃO. DOCUMENTO 

SUBSTITUÍDO POR OUTROS QUE ATESTEM O ALEGADO. POSSIBILIDADE. 

DEBILIDADE PERMANENTE NÃO COMPROVADA. 1. PARA QUE O 

JURISDICIONADO INGRESSE COM PLEITO JUDICIAL CABÍVEL, NÃO SE 

FAZ NECESSÁRIO O ESGOTAMENTO PRÉVIO NA VIA ADMINISTRATIVA, 

MESMO PORQUE A SIMPLES OFERTA DE CONTESTAÇÃO AOS AUTOS JÁ 

DEMONSTRA A RESISTÊNCIA DA SEGURADORA/RÉ. 2. PREENCHIDOS OS 

REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 282 DO CPC E INSTRUÍDA A 

PETIÇÃO INICIAL COM DOCUMENTO PERTINENTES COM A CAUSA DE 

PEDIR E O PEDIDO DEDUZIDO PELO DEMANDANTE, NÃO HÁ SE FALAR EM 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS QUE ATESTEM OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO, 

POIS O AUTOR CUMPRIU A EXIGÊNCIA DO ARTIGO 283 DO CPC. ALÉM 

DISSO, O LAUDO EMITIDO PELO IML NÃO CONSTITUI DOCUMENTO 

IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. PRECEDENTE. 3. 

A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROVA DE 

QUE A LESÃO TENHA SIDO CAPAZ DE CARACTERIZAR DEBILIDADE 

PERMANENTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 4. APELO CONHECIDO E 

DESPROVIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES.(TJ-DF - APL: 

388024920108070001 DF 0038802-49.2010.807.0001, Relator: LEILA 

ARLANCH, Data de Julgamento: 15/03/2012, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 11/04/2012, DJ-e Pág. 140)” (negritei) “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO - INVALIDEZ PERMANENTE - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - DESNECESSÁRIO - 

INDENIZAÇÃO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO - CORRETO - 

COMPETÊNCIA DO CNSP - IMPOSSIBILIDADE - GRAU DE INVALIDEZ - 

DESNECESSÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.(TJ-MS - AC: 29932 MS 

2008.029932-6, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de 

Julgamento: 17/11/2008, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/01/2009) 

(grifo nosso). Igualmente, REJEITO a preliminar. Em relação à preliminar de 

necessidade de Boletim de Ocorrência para a propositura da demanda, é 

uníssono o entendimento de que basta mera prova do acidente, o que, nos 

autos, comprovou-se. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. BOLETIM DE OCORRENCIA. DESNECESSIDADE. I - 

O boletim de ocorrência não é documento essencial para a propositura da 

ação objetivando o recebimento de indenização decorrente de evento 

coberto pelo seguro DPVAT, podendo ser substituído por outro meio de 

prova admitido em direito, inclusive prova produzida no curso do 

processo. II – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 20150110038189 

0000927-69.2015.8.07.0001, Relator: JOSE DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 01/06/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 07/06/2016 . Pág.: 446/519). (Grifamos). Seguro Obrigatório. 

DPVAT. Invalidez permanente. Ausência do boletim de ocorrência. 

Desnecessidade. Apelação provida. 1. Nos termos do art. 5º caput da L. 

nº. 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente. 2. Não cabe, portanto, exigir do 

apelante o registro da ocorrência junto à autoridade policial. 3. Apelação a 

que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00453828920168190021 RIO DE 

JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 6 VARA CIVEL, Relator: HORÁCIO DOS 

SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 27/02/2018, DÉCIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2018). (Grifamos). Assim 

sendo, REJEITO-A. Inexistem outras preliminares para análise. Registre-se 

a inaplicabilidade do CDC ao caso, de acordo com o atualíssimo 

entendimento fixado pela 2ª Turma do STJ, no REsp 1635398: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 

1635398 PR 2016/0284872-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 23/10/2017). (Grifamos). Por outro lado, não há de se 

olvidar da adoção, pelo NCPC, em seu art. 373, §1º[2], da Teoria da 

Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, ou seja, um permissivo legal a 

flexibilização e a adaptação da produção da prova ao caso concreto, 

quando a parte adversa tiver maior facilidade de produzir uma prova. 

Nota-se, in casu, com relativa tranquilidade, que a parte requerente ocupa 

nítida posição de desvantagem frente ao poderio da requerida, gozando 

esta de melhores condições de suportar o ônus da prova. Portanto, a teor 

do supracitado artigo, inverto o ônus da prova. Incumbirá, assim, à 

requerida o ônus probatório. Noutro giro, a inversão do ônus da prova não 
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significa inversão de seu custeio, mesmo porque eventual hipossuficiência 

a justificar a inversão do onus probandi diz respeito a conhecimento e 

técnica. Ocorre que, 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 réu o custeio prévio de tal encargo, mesmo 

quando requerido por ambas as partes. 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). RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO DPVAT 

- PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO - ÔNUS DA 

SEGURADORA - IML RECUSA-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR PERÍCIA 

CÍVEL - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO 

IMPROVIDO. O IML vem se recusando veementemente a quantificar as 

lesões, o que ocasiona o acúmulo de centenas de processos nos quais 

pende a produção de prova pericial. Portanto, inviável a determinação de 

perícia no IML, porque ocorreria a obstrução processual, e ambas as 

partes seriam prejudicadas com a demora no julgamento da ação em 

virtude da inércia do órgão pericial. Considerando a celeridade e a 

economia processual, e no intuito de buscar a verdadeira justiça, sem 

entraves, deve-se manter o pagamento da perícia sob a obrigação da 

Seguradora, quando a vítima é beneficiária da justiça gratuita . (TJMT - RAI 

nº 6431/2011, Relatora: Desa. Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câmara Cível, 

DJ 20/04/2011). (Grifamos). Assim, tendo em vista que as partes são 

legítimas e estão regularmente representadas, bem como que inexistem 

outras questões instrumentais a serem apreciadas, dou o feito por 

saneado. Fixo como ponto controvertido da lide a incapacidade 

laboral/percentual de invalidez do requerente. Defiro a realização de 

perícia postulada pelas partes e, para tanto, nomeio o médico KAYKI 

CIPRIANO MARCHESINI, com endereço na Rua Otávio Pitaluga, 2367, 

Jardim Guanabara, CEP 78710-173, Rondonópolis/MT, tel.: (66) 3026-1810, 

independentemente de compromisso. Considerando a natureza da perícia 

e complexidade fática da demanda, arbitro honorários periciais em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), intimando-se a requerida para 

depositá-los, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir, o que faço em consonância com o entendimento do E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intimem-se as partes para indicar 

assistente técnico e a parte autora para apresentar quesitos, em 15 

(quinze) dias, (CPC, art. 465, § 1º II e III). O expert deverá indicar a data, 

hora e local para a realização da perícia, devendo, ainda, apresentar o 

laudo em cartório, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante a fiel observância 

ao estabelecido no artigo 466, § 2º, do CPC. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

intimados da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º). O causídico 

deverá diligenciar o comparecimento do (a) autor (a) à perícia, em prol da 

celeridade processual. Com a entrega do laudo, manifestem-se as partes 

no prazo legal. Após, conclusos para deliberação. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO 

[1] “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 

- NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL – STF – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal 

é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (TJMT - N.U 

1024079-61.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019).” (grifei) [2] § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002992-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEKAGI MODA INTIMA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRA FERNANDES BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0018458A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DA SILVA MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002992-32.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LEKAGI MODA INTIMA LTDA - EPP EXECUTADO: GILSON DA 

SILVA MORAIS Vistos, etc. Tendo em vista os argumentos retro (ID 

25125347), ACOLHO o pedido de reconsideração manejado e REVOGO o 

comando judicial de ID. 21589915, que determinou o arquivamento dos 

autos. No mais, DETERMINO a requisição de informações acerca do 

endereço do executado GILSON DA SILVA MORAES através do InfoJud. 

Com a resposta, manifeste-se a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004382-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LIGIA VETORASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO OAB - SP192989 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. V. (REQUERIDO)

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS S C LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA VETORASSO (REQUERIDO)

VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004382-37.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: VERA LIGIA VETORASSO REQUERIDO: MARIA 

VETORASSO, SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS S C LTDA - ME, 

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA, 

W. L. V., VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - EPP Vistos, etc. 

Cumprida a finalidade da presente demanda, arquive-se, como requerido 

pela autora, mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Expeça-se o 

necessário Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001877-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW TYRE REMOLDADORA DE PNEUS - EIRELI - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001877-73.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): AILTON SOUZA COSTA REU: NEW TYRE REMOLDADORA DE 

PNEUS - EIRELI - EPP Vistos etc. Inexistindo questões preliminares a ser 
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apreciadas e, tendo em vista que partes são legítimas e estão 

regularmente representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar 

pontos controvertidos por entender desnecessário. Defiro a realização da 

prova oral postulada pela parte requerida e, para tanto, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23 de SETEMBRO de 2020, às 14h. 

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do CPC. 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]). 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005031-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA VERICIMO DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005031-65.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): SHIRLEY GONCALVES REU: GILMARA VERICIMO DE SOUZA 

Vistos etc. Defiro o requerimento retro e determino a citação da requerida 

por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no 

artigo 257, do CPC. Transcorrido in albis o prazo do edital, desde já, nos 

termos do art. 72, inciso II, do CPC, nomeio como curador especial da 

requerida a Defensoria Pública, que deverá ser intimada desta nomeação, 

bem como, para manifestar-se em tal condição, no prazo legal. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013599-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ROBERT NAHRA FILHO OAB - PR73536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MSD UTILIDADES E CONFECCOES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013599-70.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA EXECUTADO: 

MSD UTILIDADES E CONFECCOES EIRELI - EPP Vistos, etc. Chamo o feito à 

ordem. Dispõe o parágrafo 1º do art. 914 do CPC, que: "§1º Os embargos 

à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão 

ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal.” (destacamos). Tendo em vista que os 

Embargos a Execução carreados no ID. 22212821 foram distribuídos em 

desconformidade aos ditames legais, INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de 20 (vinte) dias, providenciar sua distribuição por 

dependência. No mais, proceda-se com o desentranhamento do referido 

petitório e da Impugnação acostada no ID. 23345808, ao passo que 

deverão ser analisadas em autos próprios. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000258-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EXTINMAT EXTINTORES MATO GROSSO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000258-11.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: EXTINMAT 

EXTINTORES MATO GROSSO LTDA - ME Vistos, etc. Chamo o feito à 

ordem. Dispõe o parágrafo 1º do art. 914 do CPC, que: “§1º Os embargos 

à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão 

ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal.” (destacamos). Tendo em vista que os 

Embargos a Execução carreados no ID. 18257750 foram distribuídos em 

desobediência aos ditames legais, INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, providenciar sua distribuição por dependência. 

No mais, proceda-se com o desentranhamento do referido petitório e da 

Impugnação acostada no ID. 21449054, ao passo que deverão ser 

analisadas em autos próprios. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005689-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIMA PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005689-26.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE DIMA PAULINO REU: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 

Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais movida por JOSÉ DIMA PAULINO em face 

de CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A, responsável pela CERVEJA ITAIPAVA, 

ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

exordial. Pois bem. Tentada a conciliação entre as partes a mesma restou 

inexitosa (ID 10330712), razão pela qual passo ao saneamento do feito, 

com espeque no artigo 357, do CPC. Inicialmente, quanto à alegada inépcia 

da inicial, não merece acolhida. Com efeito, dispõem os arts. 319 e 320, do 

CPC: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os 

nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1º Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2º A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 
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indispensáveis à propositura da ação.” Por sua vez, preveem os arts. 321 

e 330, § 1º, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. (...) Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for 

inepta; (...) § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar 

pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si.” Dessa forma, deve ser considerada inepta 

somente a petição inicial que não apresentar os requisitos constantes no 

parágrafo primeiro do art. 330, do CPC, o que não se verifica na espécie, 

uma vez que, analisando a peça vestibular, pode-se constatar que os 

fatos e fundamentos dos pedidos encontram-se suficientemente indicados 

e descritos, possibilitando a compreensão da causa de pedir e dos 

pedidos, bem como, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla 

defesa. Portanto, rejeito tal argumentação. 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 prova pericial 

postulada pelo requerente e, para tanto, nomeio como perito Judicial 

Forense Lab Perícias & Consultoria (www.forenselab.com), tel.: (65) 

98112-2338 e e-mail: contato@forenselab.com, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. Intime-se a 

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). Consigno que, 

neste momento, o laudo pericial deverá ser realizado sem ônus, em razão 

da gratuidade da justiça concedida ao autor verba que deverá ser paga 

pelo Estado de Mato Grosso e exigida pelos meios legais, mediante 

certidão a ser expedida na forma estabelecida na CNGC/MT. Após, 

intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como para 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II). 

Posteriormente, intime-se a perita 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). Oportunamente deliberarei 

sobre a necessidade de realização de audiência instrutória. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001870-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE HEIN GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001870-47.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ILSE HEIN GARCIA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS 

E MORAIS proposta por ILSE HEIN GARCIA em face de BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., ambos devidamente qualificados. 

Conforme ID. 17079993 - Pág. 1, a parte autora desistiu da ação, com o 

que a parte ré não se opôs (ID. 25459914 - Pág. 1). Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a desistência da 

ação formulada pela parte requerente no ID. 17079993, fazendo-o por 

Sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC[1] e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII[2], do mesmo diploma legal. Custas e 

demais despesas processuais pela parte desistente. 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 [1] Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial. [2] Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002276-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SERGIO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002276-05.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CICERO SERGIO DA CONCEICAO REU: BANCO PAN Vistos 

etc. CÍCERO SERGIO DA CONCEIÇÃO deduziu a ação referenciada em 

face de BANCO PAN S.A., ambos qualificados. O feito teve seu trâmite 

normal, sendo que no ID. 30675668 as partes noticiaram autocomposição, 

requerendo sua homologação e extinção do feito. É o sucinto relato. 

DECIDO. Nestes termos, considerando os poderes outorgados ao 

causídico do autor (ID. 6062610) HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos jurídicos o acordo celebrado entre as partes no ID. 30675668, 

através do qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque. 

Por consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com decisão de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Custas processuais e honorários 

advocatícios na forma do acordo em comento. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008750-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DOS SANTOS SOUZA (REU)

CLEUBA CIBELY CHAVES MORAES (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008750-55.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): N C IMOVEIS LTDA REU: CLEUBA CIBELY CHAVES MORAES, 

REINALDO DOS SANTOS SOUZA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO VOLUNTÁRIA CUMULADA 

COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS em que N.C. 

IMÓVEIS LTDA é autor e REINALDO DOS SANTOS SOUZA e CLEUBA 

CIBELY CHAVES MORAES são requeridos, todos qualificados, pelos fatos 

e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. O feito teve seu trâmite 

normal, sendo que no ID. 28673820 - Pág. 1 as partes noticiaram a 

autocomposição, requerendo sua homologação e o sobrestamento do 

feito. É o sucinto relato. Fundamento e DECIDO. Assim sendo, 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos o acordo celebrado 

entre as partes no ID. 28673821, através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque, SUSPENDENDO o andamento processual 
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na forma pugnada pelos litigantes e com espeque no artigo 922, do CPC. 

Decorrido o interregno avençado sem manifestação das partes, intime-se 

o credor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que sua inércia será 

interpretada como confirmação do adimplemento do avençado e redundará 

na extinção e arquivamento do processo, com tal fundamento. Custas 

processuais e honorários advocatícios na forma do acordo em comento. 

P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000423-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DERNIVAL JOSE DOS SANTOS FILHO (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)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000423-24.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: DERNIVAL JOSE DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA promovida por DERNIVAL JOSÉ DOS SANTOS FILHO em 

desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa 

jurídica de direito privado, com base na sentença proferida na Ação Civil 

Pública nº0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. Aduz ter feito um investimento 

de R$ 3.025,00 (três mil e vinte e cinco reais), que, atualizado, atingiria o 

montante de R$ 6.121,31 (seis mil, cento e vinte e um reais e trinta e um 

centavos ), não tendo retorno algum. Requer, ao final, a prolação de 

sentença fixando o ‘quantum debeatur’ de forma a permitir o cumprimento 

de sentença, bem como a condenação da requerida em custas e 

honorários advocatícios. Instruiu a exordial com documentos. A requerida 

fora devidamente citada (ID. 13361399 - Pág. 1), porém, deixara 

transcorrer in albis o prazo para oferecimento de resposta (ID. 15177654 - 

Pág. 1), tendo o autor pugnado pela decretação da revelia e 

prosseguimento da ação (ID. 21820607 - Pág. 1). É a síntese do 

necessário. Fundamento e DECIDO. No presente caso o deslinde da 

controvérsia não exige dilação probatória, eis que se trata de matéria de 

direito e de fato, que não demanda a produção de prova oral, eis que os 

elementos de convicção até então reunidos na contenda se mostram 

suficientes para o seu seguro desate. O cotejo dos autos revela que a 

requerida fora citada (ID. 13361399 - Pág. 1), porém deixara transcorrer in 

albis o prazo para manifestação, de modo que DECRETO-LHE A REVELIA 

e aplico ao presente o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, II, do CPC. "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). 

Cumpre observar que, incorrendo em revelia, enseja-se a presunção 

apenas juris tantum de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, 

a rigor do art. 344, do CPC. 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). Destarte, inobstante a revelia da 

requerida, importante ressaltar que a ausência de contestação, por si só, 

não é capaz de gerar a procedência automática do pedido inicial. Nesse 

sentido, colaciono o magistério de Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de 

Direito Processual Civil”, Rio de Janeiro : Forense, v. 1, 40a ed., 2003, pág. 

361, in verbis: “De mais a mais, embora aceitos como verídicos os fatos, a 

consequência jurídica a extrair deles não pode ser a pretendida pelo autor. 

Nesse caso, mesmo perante a revelia do réu, o pedido será julgado 

improcedente (...)”. Importante assinalar o entendimento jurisprudencial a 

respeito do tema: A presunção de veracidade decorrente da revelia não é 

absoluta e insuperável, nem pretendeu a lei transformar o juiz, na espécie, 

num robot que tivesse que aprovar, conscientemente, a inverdade e a 

injustiça, sem qualquer possibilidade de coactar a iniquidade e a mentira. 

“Não há como se não considerar implícita a idéia de que a presunção de 

veracidade decorrente de revelia do adversário só poderá produzir todos 

os efeitos quantos aos fatos revestidos de credibilidade ou 

verossimilhança. Aliás, há que se distinguir entre reconhecimento de fatos 

(juízos de afirmação sobre realidades externas, que se opõe a tudo o que 

é ilusório, fictício, ou apenas possível) e sequelas de sua afirmação. Só o 

fato objetivo não contestado é que se presume verdadeiro. Tal presunção 

não alcança cegamente as consequências de sua afirmação. Assim, não 

assumem vestia de dogma de fé, meras estimativas de prejuízo perante 

fato tornado indiscutível pela revelia do adversário” (TJSP, Apel 255.718, 

rel. Dês. Azevedo Franceschini). (grifamos) Por todos os esses 

argumentos, verifica-se que não há que se falar no reconhecimento 

automático do pleito autoral, eis que a prova trazida nos autos não restou 

suficiente a comprovar o valor investido, sendo consequentemente 

improcedente o pleito. Não há nenhum comprovante de pagamento ou 

autenticação mecânica que demonstre que a empresa TELEXFREE 

recebeu a quantia pleiteada pelo autor. No caso em tela, sem a 

demonstração do pagamento do valor pedido, não há como dar guarida à 

pretensão autoral, pois não existe demonstração de que pagou pelas 

cotas que disse possuir e que agora busca ser restituída diante da ruína 

da pirâmide financeira da ré. Consigne-se que a solução jurídica aqui 

adotada encontra respaldo em diversas decisões que, em casos 

semelhantes, definiram: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA 

DE VERACIDADE DOS FATOS RELATIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COTAS. FATOS CONSTITUTIVOS DO 

DIREITO DO RECLAMANTE NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE 

REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Conforme entendimento pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, a revelia induz a presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte postulante. Todavia, por tratar- se de 

presunção relativa não obriga a procedência do pedido inicial, por caber 

ao magistrado o cotejamento de todos os elementos probatórios existentes 

nos autos, sendo plenamente possível a improcedência/não provimento de 

ação em que o polo passivo foi revel. 2. Ainda que incontroversa a 

existência de vínculo entre as partes, para o ressarcimento de valores se 

faz necessária a comprovação da efetiva aquisição de cotas. 3. Recurso 

conhecido e não provido. , esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos 

exatos termos deste voto. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0002102-32.2014.8.16.0115/0 - Matelândia - Rel.: Liana de Oliveira 

Lueders - - J. 03.06.2015). (TJ-PR - RI: 000210232201481601150 PR 

0002102-32.2014.8.16.0115/0 (Acórdão), Relator: Liana de Oliveira 

Lueders, Data de Julgamento: 03/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 11/06/2015). (Grifamos). APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. CASO TELEXFREE. Ação de rescisão contratual cumulada 

com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de 

improcedência. Interposição de apelação pela autora. Ausência de 

verossimilhança das alegações iniciais. Efeitos da revelia que ficam 

afastados. Art. 345, IV, do CPC/15. Autora que foi instada pelo juízo a quo 

especificamente para juntar comprovantes da relação jurídica, mas 

permaneceu silente. Autora que não apresentou sequer indícios. Citação 

das cláusulas contratuais na petição inicial, mas não juntado o instrumento 

do contrato. Tela capturada do site da ré contendo informações pessoais 

da autora, mas sem qualquer referência à suposta contratação. 

Inexigibilidade de prova de fato negativo pela ré, ainda que invertido o 

ônus da prova. Manutenção da r. sentença. Elevação dos honorários 

sucumbenciais. Art. 85, § 11, do CPC/15. Apelação não provida. (TJ-SP 

10023302020168260445 SP 1002330-20.2016.8.26.0445, Relator: Carlos 

Dias Motta, Data de Julgamento: 11/04/2018, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 12/04/2018). (Grifamos). RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. COMPRA DE COTAS. ÔNUS DA PROVA. 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

PLEITO EXIBITÓRIO NO JEC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. PROVA A 

AMPARAR O DIREITO DO DEMANDANTE NÃO PRODUZIDA. ÔNUS QUE 

LHE COMPETIA, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC E DO QUAL NÃO SE 

DESINCUMBIU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. 

REVELIA QUE NÃO INDUZ, NECESSARIAMENTE, À PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. Busca o autor o ressarcimento de valor 
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investido na empresa ré, Ympactus Comercial, divulgadora da rede 

Telexfree pela aquisição de cotas, requerendo seja a ré compelida a 

demonstrar a integralização da quantia encontrada através do número do 

seu CPF. Revelia que, por si só, não induz à procedência da demanda, 

mormente quando o autor não traz aos autos qualquer início de prova de 

que firmou a relação negocial com a ré, descrita na inicial. Procedimento 

do Juizado Especial Cível que não ampara o pleito exibitório, requerido pelo 

demandante, descabendo compelir a parte adversa a apresentar 

documentos que demonstrem ter havido o pagamento de quantias pela 

parte autora. Ônus da prova não observado pelo demandante, que induz 

ao julgamento de improcedência da ação. Sentença mantida, a teor do art. 

46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71006753495 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de 

Julgamento: 13/12/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2017). (Grifamos). Por esses 

argumentos, não resta alternativa senão a rejeição da pretensão autoral. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ante a sucumbência do autor, CONDENO-O ao pagamento das 

custas/despesas processuais, verba cuja exigibilidade fica adstrita ao 

disposto no artigo 98, § 3, do CPC, eis que beneficiário da AJG. Preclusas 

as vias recursais, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005666-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA SANDRA NOGUEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005666-17.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARGARIDA SANDRA NOGUEIRA SANTOS REU: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES COM DANOS MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

promovida por MARGARIDA SANDRA NOGUEIRA SANTOS em desfavor 

de YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica de 

direito privado, com base na sentença proferida na Ação Civil Pública 

nº0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara 

Cível da Comarca de Rio Branco/AC. A autora alega, em síntese, que 

comprou, no mês 03/2012, um Kit de Conta VOIP 99 TELEXFREE na 

modalidade ADCentral Family, da empresa requerida. Relata que se viu 

fantasiado com a promessa de obter vantagens econômicas em face da 

aquisição dos produtos descritos, como sendo um rendimento mensal de 

aproximadamente U$ 100 (cem dólares americanos) semanal, “cotação 

atual diária” por ADCentral Family mais bonificações, na qual poderia a 

época adquirir quantas ADCentral Family que quisesse a título de 

investimento. Sustenta que o contrato da compra do Kit de Conta VOIP 99 

TELEXFREE na modalidade ADCentral Family constitui contrato de adesão 

com validade de 12 (doze) meses. Ressalta que a perspectiva de 

ganhos/rendimentos da Requerente seria totalizada no final do contrato de 

12 (doze) meses, conta VOIP 99, cujos valores deverão ser apurados. 

Informa que a relação de consumo está consubstanciada, no momento em 

que o Requerente pagou, ressaltando que o valor das contas do kit 

ADCentral Family, foi pago com bônus do divulgador/gestor no valor de R$ 

2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos reais), através de boleto. Aduz que a 

Requerente investiu todas suas economias na referida Empresa de 

Telefonia VOIP 99 TELEXFREE e até o presente momento não conseguiu 

reaver o valor investido. Por conta de tais fatos, pleiteou o deferimento da 

tutela de urgência para que a empresa requerida RESTITUISSE o valor 

pago na compra dos “kits”, bem como para que fosse oficiado à Justiça 

Estadual do Estado do Acre (2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco), 

nos Autos da Ação Cautelar Preparatória nº 0005669-76.2013.8.01.0001, 

informando naqueles autos o desbloqueio do valor em referência a esta 

ação de restituição fazendo constar que o Divulgador/Requerente não 

possui interesse em prosseguir com vínculo contratual, invocando o 

cancelamento da inscrição e sua consequente devolução dos valores 

devidamente atualizados, o que restou INDEFERIDO no ID. 5047076. Pede 

ao final a procedência dos pedidos para que a requerida seja condenada 

a restituir integralmente o montante pago, a ser apurado, bem como em 

indenização por danos morais, sem prejuízo de demais verbas e 

honorários de sucumbência. Citada, a requerida apresentou Contestação 

no ID. 7251394 aduzindo, preliminarmente, falta de interesse/adequação, 

impossibilidade de conciliação e manutenção do indeferimento da tutela 

pleiteada para, no Mérito, aduzir que não há valor a ser restituído, bem 

como, de consequência, inexiste danos morais à autora, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Audiência de Conciliação prejudicada 

(ID. 7251394). Manifestou-se a autora pelo julgamento antecipado da lide 

(ID. 21322909). É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. No 

presente caso o deslinde da controvérsia não exige dilação probatória, eis 

que se trata de matéria de direito e de fato, que não demanda a produção 

de prova oral, eis que os elementos de convicção até então reunidos na 

contenda se mostram suficientes para o seu seguro desate. É cediço que 

o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A 

necessidade está relacionada ao fato de a parte ter que submeter o litígio 

à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a 

adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a 

solução da lide. Sobre o tema é a lição de Fredie Didier Jr: "A constatação 

do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação 

narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em 

abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará 

relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do 

interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas 

circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. 

(...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao 

demandante o resultado favorável pretendido." (in, Curso de Direito 

Processual Civil,Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue: “Interesse 

Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade 

de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela 

jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. 

Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado 

ou efetivamente violado.” (in, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436). 

Analisando o caderno processual, visualizo o interesse de agir da parte 

autora, eis que configurado na espécie o binômio acima destacado. In 

casu, a pretensão do requerente é a restituição do que alega ter 

dispendido, bem como o recebimento de indenização por danos morais. 

Para tanto, foi ajuizada a presente demanda. Em face da ausência de 

outras questões preliminares a ser enfrentadas neste processo, passo 

desde logo a apreciação do cerne da controvérsia. Compulsando os autos 

verifico que a autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, 

tendo em vista que a prova trazida nos autos não restou suficiente a 

comprovar o valor investido, sendo consequentemente improcedente o 

pleito. Não há nenhum comprovante de pagamento ou autenticação 

mecânica (ID. 4507131) que demonstre que a empresa TELEXFREE 

recebeu a quantia pleiteada pela autora. No caso em tela, sem a 

demonstração do pagamento do valor pedido, não há como dar guarida à 

pretensão autoral, pois não existe demonstração de que pagou pelas 

cotas que disse possuir e que agora busca ser restituída diante da ruína 

da pirâmide financeira da ré. Consigne-se que a solução jurídica aqui 

adotada encontra respaldo em diversas decisões que, em casos 

semelhantes, definiram: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA 

DE VERACIDADE DOS FATOS RELATIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COTAS. FATOS CONSTITUTIVOS DO 

DIREITO DO RECLAMANTE NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE 

REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Conforme entendimento pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, a revelia induz a presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte postulante. Todavia, por tratar- se de 

presunção relativa não obriga a procedência do pedido inicial, por caber 

ao magistrado o cotejamento de todos os elementos probatórios existentes 

nos autos, sendo plenamente possível a improcedência/não provimento de 

ação em que o polo passivo foi revel. 2. Ainda que incontroversa a 

existência de vínculo entre as partes, para o ressarcimento de valores se 

faz necessária a comprovação da efetiva aquisição de cotas. 3. Recurso 
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conhecido e não provido. , esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos 

exatos termos deste voto. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0002102-32.2014.8.16.0115/0 - Matelândia - Rel.: Liana de Oliveira 

Lueders - - J. 03.06.2015). (TJ-PR - RI: 000210232201481601150 PR 

0002102-32.2014.8.16.0115/0 (Acórdão), Relator: Liana de Oliveira 

Lueders, Data de Julgamento: 03/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 11/06/2015). (Grifamos). APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. CASO TELEXFREE. Ação de rescisão contratual cumulada 

com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de 

improcedência. Interposição de apelação pela autora. Ausência de 

verossimilhança das alegações iniciais. Efeitos da revelia que ficam 

afastados. Art. 345, IV, do CPC/15. Autora que foi instada pelo juízo a quo 

especificamente para juntar comprovantes da relação jurídica, mas 

permaneceu silente. Autora que não apresentou sequer indícios. Citação 

das cláusulas contratuais na petição inicial, mas não juntado o instrumento 

do contrato. Tela capturada do site da ré contendo informações pessoais 

da autora, mas sem qualquer referência à suposta contratação. 

Inexigibilidade de prova de fato negativo pela ré, ainda que invertido o 

ônus da prova. Manutenção da r. sentença. Elevação dos honorários 

sucumbenciais. Art. 85, § 11, do CPC/15. Apelação não provida. (TJ-SP 

10023302020168260445 SP 1002330-20.2016.8.26.0445, Relator: Carlos 

Dias Motta, Data de Julgamento: 11/04/2018, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 12/04/2018). (Grifamos). RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. COMPRA DE COTAS. ÔNUS DA PROVA. 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

PLEITO EXIBITÓRIO NO JEC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. PROVA A 

AMPARAR O DIREITO DO DEMANDANTE NÃO PRODUZIDA. ÔNUS QUE 

LHE COMPETIA, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC E DO QUAL NÃO SE 

DESINCUMBIU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. 

REVELIA QUE NÃO INDUZ, NECESSARIAMENTE, À PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. Busca o autor o ressarcimento de valor 

investido na empresa ré, Ympactus Comercial, divulgadora da rede 

Telexfree pela aquisição de cotas, requerendo seja a ré compelida a 

demonstrar a integralização da quantia encontrada através do número do 

seu CPF. Revelia que, por si só, não induz à procedência da demanda, 

mormente quando o autor não traz aos autos qualquer início de prova de 

que firmou a relação negocial com a ré, descrita na inicial. Procedimento 

do Juizado Especial Cível que não ampara o pleito exibitório, requerido pelo 

demandante, descabendo compelir a parte adversa a apresentar 

documentos que demonstrem ter havido o pagamento de quantias pela 

parte autora. Ônus da prova não observado pelo demandante, que induz 

ao julgamento de improcedência da ação. Sentença mantida, a teor do art. 

46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71006753495 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de 

Julgamento: 13/12/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2017). (Grifamos). Outrossim, o 

pedido de indenização por danos morais, de consequencia, não merece 

melhor sorte. RECURSO DE APELAÇÃO – RESSARCIMENTO C/C DANO 

MORAL – TELEXFREE – RESSARCIMENTO PROCEDENTE – DANO MORAL 

– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE E 

DIGNIDADE – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Não comprovada situação de 

afronta aos direitos da personalidade, já que ao aderir ao plano tinha 

conhecimento de ser um negócio de risco, não há dano moral a ser 

ressarcido.” (TJ-MT - APL: 00131949020148110003 161597/2016, Relator: 

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

04/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2017). 

(Grifo nosso). Tenho, portanto, que não restaram demonstrados os danos 

morais alegados pela autora, o que se fazia imprescindível para gerar o 

dever indenizatório. Por esses argumentos, não resta alternativa senão a 

rejeição da pretensão autoral. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ante a sucumbência da autora, CONDENO-A ao 

pagamento das custas/despesas processuais, verba cuja exigibilidade 

fica adstrita ao disposto no artigo 98, § 3, do CPC, eis que beneficiária da 

AJG. Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010038-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL PEREIRA BALCACAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO OAB - MT15229-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010038-72.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: IZABEL PEREIRA 

BALCACAR Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar, proposta por BANCO BRADESCO S/A, instituição financeira 

de direito privado, em desfavor de IZABEL PEREIRA BALCACAR, ambos 

devidamente qualificados e representados nos autos. Alega a parte 

autora, em suma, que firmou com a parte requerida, contrato de 

financiamento, para aquisição do bem móvel, descrito na exordial, onde 

relata que a parte ré deixou de adimplir as parcelas do financiamento 

pactuado, objetivando assim com a presente demanda a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, além da condenação das custas processuais 

e honorários advocatícios. Anexou documentos com a inicial. Em decisão 

interlocutória (ID 11182222), foi deferida a liminar pleiteada, sendo o 

veículo objeto da liça apreendido e depositado em mãos dos 

representantes legais da parte autora (IDs 11386401, 11386433 e 

11386442). Devidamente citada a parte requerida, compareceu aos autos, 

ofertando defesa (ID 11617926). Impugnação a contestação apresentada 

pela parte autora (ID 16799892). É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de 

forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do 

CPC, posto que desnecessária a produção de provas. A respeito do tema, 

o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 

1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado 

da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se 

desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a 

favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz 

Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da lide, 

predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade 

ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de 

cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do 

pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos 

Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). DEFIRO 

a gratuidade da justiça, perseguida pela requerida na peça defensiva. 

Impõe explanar que na alienação fiduciária em garantia dá-se a 

transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário 

(em geral, uma financeira que forneceu o numerário para a aquisição), em 

garantia ao pagamento, permanecendo o devedor (fiduciante) com a 

posse direta da coisa. Já o domínio e a posse indireta passam ao credor 

em garantia, não se dando a tradição real, mas sim ficta (constituto 

possessório). Pois bem. No contrato de empréstimo garantido com 

alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a 

propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 911/69). 

Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão 

do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a 

execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e 

proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação fiduciária em garantia 

é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a 

outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma 

instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe 

foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o tema da presente 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a 

seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 
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semelhantes: Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 14/5/2014) (recurso repetitivo). Da Aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos 

pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de 

cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de 

alteração. No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova 

porquanto a análise dos documentos acarreados aos autos é suficiente 

para o deslinde da questão. Do Seguro Prestamista Contratado pela 

Devedora No que diz respeito a purgação da mora pela existência de 

seguro prestamista, não merece acolhimento, tendo em vista que não 

restou demonstrado na liça a notificação da credora/seguradora para dar 

cumprimento ao contrato de seguro nominado. Ademais, cabe ressaltar 

que o pleito decorrente de seguro, não pode ser veiculado no âmbito 

restrito da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, segue o 

entendimento pretoriano, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

VÁLIDA. MORA CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. JUNTADA DE 

DOCUMENTO COM AS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. DA BUSCA 

E APREENSÃO. O credor tem o direito de reaver o bem objeto de alienação 

fiduciária caso reste caracterizada a mora do devedor, nos termos do 

Decreto-Lei nº 911/69. Validade da notificação extrajudicial realizada 

enseja a procedência da ação de busca e apreensão. DO SEGURO 

PRESTAMISTA. Pretensão à descaracterização da mora, fundada no 

direito de indenização securitária por desemprego involuntário 

(prestamista). Impossibilidade. A existência de contrato de seguro 

prestamista sem a demonstração de comprovação de notificação da 

credora ou seguradora para dar cumprimento ao contrato, não autoriza o 

acolhimento, devendo o segurado buscar eventual perdas e danos 

decorrentes do inadimplemento pelas vias próprias, porquanto essa 

discussão refoge ao âmbito da ação de busca e apreensão. DA 

PRECLUSÃO. Documento juntado aos autos com as razões de apelação. 

Não conhecimento, tendo em vista não se tratar de documento novo. DA 

SUCUMBÊNCIA. Mantida. Majorados os honorários advocatícios, diante do 

trabalho adicional à parte autora em grau recursal, nos termos do art. 85, § 

11, do Código... de Processo Civil. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70078075231, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 09/08/2018). 

(TJ-RS - AC: 70078075231 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data 

de Julgamento: 09/08/2018, Décima Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2018).”(grifamos) “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Seguro prestamista 

vinculado ao contrato. Pleito de chamamento ao processo. Indeferimento. 

Pagamento da indenização decorrente de seguro. Pleito que não pode ser 

travado no âmbito restrito desta ação. Recurso desprovido. (TJ-SP 

10004517620158260650 SP 1000451-76.2015.8.26.0650, Relator: Dimas 

Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 14/08/2017, 28ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 14/08/2017).” (grifo nosso) Da Capitalização 

de Juros Duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e 

são o paradigma necessário a ser observado pelo julgador. A primeira 

delas é a Súmula 541, segundo a qual “A previsão no contrato bancário de 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e 

REsp 1.251.331). Já de acordo com a Súmula 539, “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos 

celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a 

partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), 

desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e 

REsp 973.827). Por tal motivo improcede o pedido. Nesta trilha, em 

contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se 

que a parte autora exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, 

por meio do contrato acostado (IDs 11030809, 11030813, 11030815, 

11030819 e 11030822), que as partes efetivamente celebraram uma 

cédula de crédito bancário – financiamento para aquisição de bens, em 

que a parte requerida encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra 

com os documentos (IDs 11030829, 11030831 e 11030839). Diante de tais 

documentos, tenho como indiscutível a existência da relação jurídica entre 

as partes e o inadimplemento da parte requerida, sendo 

consequentemente procedente o pleito autoral. Senão vejamos, sobre o 

tema: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - 

Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para 

consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos da Autora – Evento 

externo que não afasta a obrigação ao pagamento das parcelas 

avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar 

deferida. Mora devidamente comprovada. Encaminhamento da notificação 

extrajudicial ao endereço constante do contrato por intermédio do Cartório 

de Títulos e Documentos. Regularidade. Documento recebido por terceiro. 

Irrelevância. Réu que, ademais, foi citado no mesmo endereço após a 

apreensão do veículo. Depósito da parcela em atraso que, após o 

deferimento da liminar, não se mostra suficiência para elidir a mora. 

Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

deve abranger a integralidade da dívida, com inclusão das prestações 

vencidas e vincendas. Entendimento consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial processado pelo 

rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - 

AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 22/01/2015). 

Negritei Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em 

consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I 

e 355, II, ambos do Código de Processo Civil, cumulada com Decreto Lei n. 

911/69, consolidando nas mãos da parte autora o domínio e posse do bem 

móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 

10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Código de Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica 

adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG. 

Expeça-se ofício ao DETRAN-MT, comunicando o teor desta sentença, de 

forma que a parte autora consiga alienar o veículo descrito na inicial a 

terceiros. Preclusas as vias recursais e pagas as custas, arquive-se 

mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005103-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR PEREIRA BARBOSA (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: 1005103-52.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FABIO JUNIOR PEREIRA BARBOSA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. FABIO JUNIOR 

PEREIRA BARBOSA, 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$ 385,52. 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. 

14029983. Realização da audiência de conciliação restou infrutífera (ID. 

15262050). A requerida contestou a ação (ID. 15478596), 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 no ID 15299724. Instadas as partes a manifestarem 

interesse na produção de provas, a parte ré pugnou pela produção de 

prova oral (ID 16392059) e a parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (ID 16238927). É o relatório. Fundamento e DECIDO. De 

proêmio, registro que entendo não haver necessidade de produção 

probatória no caso em testilha, considerando que os elementos de 

convicção reunidos na contenda se mostram suficientes para sua 

apreciação final, o que permite, desde logo, o julgamento antecipado da 

lide, na forma preconizada no artigo 355, inciso I, do CPC. O cerne da 

controvérsia cinge-se a exigibilidade do débito constante da notificação de 

ID. 14017231, referente ao consumo de energia elétrica apurado na 

unidade consumidora n.º 134490-2. Compulsando os autos, verifica-se 

que em contestação apresentada no ID. 15478596, alegou a requerida a 

exigibilidade da fatura por ela emitida, juntando documentos. Assim, o ônus 

da prova lhe foi atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso II do 

CPC. Para sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora em 

referência, a concessionária aduz que, em 28/06/2018, realizou vistoria no 

equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, 

ocasião em que detectara indício de existência de irregularidade 

consistente em “MEDIDOR DANIFICADO/DESTRUÍDO” (ID. 15478596 - Pág. 

4), sendo que após o procedimento padrão revisou o quantum energético 

não aferido, para fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o débito 

de R$ 385,52 (ID 15478596 - Pág. 2). Afirmou a concessionária que 

cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes 

(Resolução n. 414/2010 da ANEEL) notificou a parte autora de todo o 

procedimento até então adotado, bem como das conclusões, a fim de que 

garantisse o direito dela ao contraditório, o que tornaria a fatura de energia 

elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício regular do 

seu direito. Além disto, acostou aos autos fotocópia do termo de 

ocorrência e inspeção realizado na residência da parte autora, 

comunicado de substituição de medidor, planilha de cálculo de revisão de 

faturamento descrevendo pormenorizadamente os índices e fatores 

utilizados e fotografias da inspeção realizada no medidor em comento (ID 

15478597, 15478599, 15478600, 15478603 e 15478607), bem como e, 

principalmente, Carta ao Cliente (ID. 15478595), 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 de id. 

9866619, que foi aplicado o disposto no artigo 115, inciso III, da Resolução 

nº 414/2010 da ANEEL, levando em consideração o primeiro ciclo posterior 

à regularização da medição, quando constatada a deficiência 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 115, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, in verbis: “Art. 

115. Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de 

medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de 

consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa 

excedentes com base nos seguintes critérios: (Redação dada pela REN 

ANEEL 479, de 03.04.2012) (...) III – no caso de inviabilidade de ambos os 

critérios, utilizar o faturamento imediatamente posterior à regularização da 

medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade, conforme 

disposto no art. 98.”. (destacamos) Por fim, com relação ao pedido de 

indenização por danos morais, não tendo a parte autora comprovado a 

irregularidade/ilegalidade da cobrança constante da cobrança de ID. 

14017231, 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 14029983. Ante a sucumbência 

da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do 

CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, 

do CPC, eis que beneficiário da AJG (ID 14029983). 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: 1001849-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THOARPA GARCIA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001849-71.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): THOARPA GARCIA ROCHA REU: CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

ajuizada por THOARPA GARCIA ROCHA, em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente 

qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que é titular da UC n. 

6/809384-1 e que recebeu as faturas dos meses de outubro de 2017, com 

vencimento para 24/10/2017, no valor de R$ 707,95 e de janeiro de 2018, 

com vencimento para 24/01/2018, no valor de R$ 713,24. Aduz que 

sempre consumia a média de R$ 104,57/287,38 ao mês e que foi 

surpreendido com as cobranças supramencionadas, que afirma constituir 
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cobrança excessiva. Requer, que seja deferida a antecipação de tutela 

para determinar que a requerida não suspenda a energia elétrica da 

unidade consumidora de sua responsabilidade, bem como, se abstenha de 

inserir o nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito. Pugna 

ainda a procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexistência da 

fatura encimada e condenar a requerida ao pagamento da indenização por 

danos morais, bem como, das custas processuais e dos honorários 

advocatícios. Instruiu a peça vestibular com documentos. A liminar foi 

deferida no ID. 12300563. Realização da audiência de conciliação restou 

infrutífera (ID. 13608273). Devidamente citada, a requerida contestou a 

ação (ID. 13702422), alegando, preliminarmente, carência de ação por 

falta de interesse de agir, e, no mérito, que a UC do autor está localizada 

na zona rural, por isso a leitura de consumo é realizada de forma 

plurimensal, que esse procedimento se constitui critério legítimo de 

faturamento utilizado pelas concessionárias de energia elétrica, nos 

termos dos artigos 85, 86 e 89, da Resolução 414/2010/ANEEL, portanto, 

referida fatura é legitima e deriva de consumo de energia elétrica 

efetivamente havido no local. Argumenta sobre a possibilidade e legalidade 

de se proceder com a suspensão do fornecimento de energia elétrica no 

caso em comento, bem como sobre a inexistência de dano moral, a 

inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, pugnando para que a ação 

seja julgada totalmente improcedente. Acostou documentos. Em sede de 

impugnação (ID. 15911126) o autor rebateu as alegações da requerida e 

reiterou o pedido inicial. Instadas as partes a manifestarem interesse na 

produção de provas, pugnaram pela produção de prova oral (IDs. 

16336228 e 16392704). Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. 

De proêmio, registro que o julgamento antecipado da lide, in casu, não 

representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o sodalício Superior 

Tribunal de Justiça, orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). 

(destaquei) “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, reputo desnecessário e indefiro os pleitos 

de ID. 16336228 e 16392704, passando à sua análise. É cediço que o 

interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A 

necessidade está relacionada ao fato de a parte ter que submeter o litígio 

à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a 

adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a 

solução da lide. Sobre o tema é a lição de Fredie Didier Jr: "A constatação 

do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação 

narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em 

abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará 

relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do 

interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas 

circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. 

(...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao 

demandante o resultado favorável pretendido." (in, Curso de Direito 

Processual Civil,Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue: “Interesse 

Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade 

de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela 

jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. 

Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado 

ou efetivamente violado.” (in, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) 

Analisando o caderno processual, visualizo o interesse de agir da parte 

autora, eis que configurado na espécie o binômio acima destacado. In 

casu, a pretensão do requerente é a declaração de inexigibilidade da 

quantia paga, bem como a condenação da requerida em indenizar-lhe por 

danos morais. Para tanto, foi ajuizada a presente demanda. Assim sendo, 

REJEITO a preliminar em comento. O cerne da controvérsia cinge-se na 

exigibilidade ou não do débito constante das faturas de 10/2017 e 01/2018 

(ID. 12278862 e 12278863), sendo o ponto nodal da lide o critério utilizado 

para aferição do consumo de energia no imóvel rural de propriedade do 

autor. Compulsando os autos, verifica-se que em Contestação 

apresentada no ID. 13702422 fora alegado pela requerida fato extintivo do 

direito do autor, consistente na exigibilidade do referido débito, juntando os 

documentos de ID. 13702431 para a comprovação de suas alegações. 

Assim, o ônus da prova lhe foi atraído em razão do disposto no artigo 333, 

inciso II do CPC. Para a comprovação da exigibilidade dos débitos da 

unidade consumidora nº. 6/809384-1, a requerida sustentou que o padrão 

da unidade consumidora do autor é localizado na zona rural, por isso pode 

realizar o cálculo do consumo de energia de forma plurimensal, conforme 

autorizam os artigos 85, 86 e 89, da Resolução 414/2010/ANEEL. Afirmou 

a requerida que o mês de outubro/2017 assim como o mês de 

janeiro/2018, teve sua leitura registrada pelos prepostos da 

concessionária, sendo que os meses anteriores foram emitidos com base 

na média da referida unidade consumidora, ou seja, ocorreu o chamado 

“acúmulo de consumo” na cobrança dos meses discutidos. Ademais, 

compulsando detidamente os autos, verifica-se que a leitura na unidade 

consumidora em comento, nos meses de 08/2017 e 09/2017, bem como, 

11/2017 e 12/2017 não foram cobradas em sua integralidade, em virtude 

de terem sido emitidas com base na média de consumo, fora efetivamente 

aferida nas faturas de 10/2017 e 01/2018 respectivamente, onde as 

emissões se deram com base na leitura das informações do medidor, em 

conformidade com a Resolução nº. 414/2010/ANEEL (ID. 13702431). 

Veja-se, a propósito: APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – 

UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA RURAL - LEITURA 

PLURIMENSAL REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - LEGALIDADE – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Nos casos de Unidade Consumidora de energia elétrica de 

imóvel localizado em zona rural, é regular a realização da leitura do 

medidor de forma plurimensal e cobrança do intervalo por estimativa, com 

a devida compensação na fatura posterior, nos termos da Resolução da 

ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes. Constatada a regularidade do 

valor da fatura, sem ocorrência de prática de ato ilícito pela 

concessionária, deve ser julgado improcedentes os pedidos de nulidade 

das faturas e indenização por danos morais. (TJ-MT - APL: 

001510858201581100031553542017 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/07/2018). 

(Grifamos). APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – 

PRESUNÇÃO RELATIVA- ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA 

PLURIMENSAL -LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA 

CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA 

DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento 

reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, a revelia, por si só, não 

conduz, necessariamente, à procedência da ação, porquanto seus efeitos 

não dispensam a presença de elementos suficientes para a formação do 

convencimento do Juiz. Nos casos de imóvel situado em zona rural não se 

mostra irregular a conduta da concessionária de energia elétrica que, com 

base na Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza 

a leitura do medidor de forma plurimensal e cobra as do intervalo por 

estimativa e, assim, procede à compensação na fatura posterior. Ao se 

considerar a regularidade do valor da fatura e que no caso não há prática 

de ato ilícito pela concessionária, não há que se falar em indenização por 

danos morais. (TJ-MT - Ap 7617/2018, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). (Grifamos). RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
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INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - ENERGIA ELÉTRICA DE 

IMÓVEL RURAL – LEITURA TRIMESTRAL - LEGALIDADE DO 

PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA 

MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – ARBITRAMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- Em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a 

conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em 

Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura 

do medidor do autor de modo trimestral, cobra as do intervalo por 

estimativa. 2- Ante a ausência de ato ilícito, não há falar em dano moral 

indenizável. 3- Entre as inovações da lei processual civil em vigor, o 

legislador trouxe a possibilidade de arbitramento de honorários na 

instância recursal. O § 1º, do art. 85 do CPC, possibilita a fixação da verba 

honorária advocatícia em sede recursal. Ante o desprovimento do apelo, 

verba fixada em para R$ 2.500,00. (TJMT - Ap 161589/2016, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017). 

(Grifamos) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – VARIAÇÃO NO 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA 

RURAL – MEDIÇÃO DO CONSUMO - PLURIMENSAL – POSSIBILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO A 

FORMA DE MEDIÇÃO DO CONSUMO - COBRANÇA NO VALOR ACIMA DA 

MÉDIA MENSAL – IMPOSSIBILIDADE -AVERIGUAÇÃO TÉCNICA NA 

UNIDADE CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE -RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. No caso da unidade consumidora se situar em área rural, e 

diante da dificuldade de acesso a tal localidade, é permitido à CEMIG 

promover a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do 

titular, o qual, todavia, deve ser cientificado da medida, de forma a ter 

meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, 

respeitadas as datas fixadas pela concessionária. (...) (TJMG – 6ª Câmara 

Cível – Apelação Cível 1.0024.08.150797-2/001 – Rel. Des. Yeda Athias - 

Julg. 01/03/2016). 2. Havendo comprovação de que o valor apurado 

diverge do consumo médio mensal registrado na unidade consumidora 

localizada em zona rural, necessária se faz a averiguação técnica para 

auferir possíveis problemas no medidor de energia elétrica. (Ap 

53130/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018). 

(Grifamos). Iluminado pelas orientações pretorianas encimadas, bem como 

diante do cenário processual enfocado, verifico que não há nos autos 

prova segura de qualquer irregularidade no registro do consumo de 

energia elétrica referente à fatura questionada pelo autor, o que comanda 

a improcedência do pedido autoral. De consequência lógica, em não 

havendo qualquer irregularidade/ilicitude na medição realizada e montante 

auferido, não há que se falar em indenização por danos morais. 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 os valores referente à relação 

jurídica debatida, cobrados nas faturas acostadas aos autos, tornando, 

por conseguinte, sem efeito a decisão de ID 12300563. Ante a 

sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento das custas/despesas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do 

CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, 

do CPC, eis que beneficiário da AJG (ID 12300563). 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008189-65.2017.8.11.0003

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:

CRISTIANO BERNARDES DE MEDEIROS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008189-65.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: CRISTIANO BERNARDES DE 

MEDEIROS Vistos etc. BANCO DO BRASIL S/A deduziu a ação 

referenciada em face de CRISTIANO BERNARDES DE MEDEIROS, ambos 

qualificados. O feito teve seu trâmite normal, sendo que no ID. 30424888 

as partes noticiaram autocomposição, requerendo sua homologação e 

extinção do feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes no ID. 30424888, através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo efeito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

decisão de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. 

Custas processuais e honorários na forma do acordo em comento. 

Considerando a renúncia expressa ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001770-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEDEMAR DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001770-92.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEDEMAR DA SILVA LEITE REU: SEGURADORA LÍDER Vistos 

etc. LEDEMAR DA SILVA LEITE manejou a presente ação de cobrança de 

indenização do seguro obrigatório - DPVAT em face de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados. Alega 

o autor que, no dia 19/06/2017, em virtude de acidente de trânsito, sofreu 

amputação do dedo da mão, ficando com sequelas, debilidades e invalidez 

permanente, e que, por isso, teria direito ao recebimento de indenização 

do seguro obrigatório no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sem prejuízo das verbas de sucumbência, relativos às suas 

sequelas permanentes. Com a inicial vieram documentos. Em audiência 

conciliatória, a parte autora fora submetida à perícia judicial (ID. 

12864469). Contestação apresentada no ID. 13003518, alegando a 

requerida, preliminarmente, a inépcia da inicial por falta de pedido 

administrativo anterior e, no mérito, a ausência de prova pericial, pugnando 

ao final pela improcedência da demanda, acostando documentos. 

Impugnação pelo autor no ID. 13780959. Instadas a se manifestarem 

acerca da produção de provas, a parte autora pugnou pela realização de 

perícia e depoimento testemunhal (ID. 16424432), ao passo que a 

requerida por prova pericial (ID. 16654323). Deferiu-se a prova pericial 

postulada pelas partes (ID. 21756806), decisão que ensejou a propositura 

de Embargos de Declaração pela autora (ID. 22083058), em virtude de 

suposta omissão no decisum em relação ao laudo já produzido nos autos, 

e, de consequência, Contrarrazões pelo autor no ID. 26384213. É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. De proêmio, registro que, em melhor 

análise aos autos, entendo que o desate da liça não demanda atividade 

probatória em audiência, pois, além de a causa envolver tema 

preponderantemente de direito, reconheço que a prova acostada, 

sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração 

satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. Portanto, tendo 

em vista que a presente demanda já se encontra MADURA para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, REJEITO a postulação de provas de ambas 

as partes e dou por prejudicado o conhecimento dos Embargos de 

Declaração interpostos e, desde já, passo a assim fazer. No que 

concerne à alegação de ausência de interesse de agir ante a falta de 

pedido administrativo prévio, não merece guarida. É que, em que pese a 

decisão proferida pelo STF no RE de n. 631.240 - Minas Gerais, mesmo 

nas ações ajuizadas APÓS 03/09/2014 (data de julgamento), se a 

Seguradora contesta o pedido autoral, evidencia-se inequívoca resistência 

à pretensão, restando devidamente configurado o interesse de agir do 

autor, que é o que denota-se do presente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - 
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SEGURO DPVAT - INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA - 

RESISTÊNCIA À PRETENSÃO - PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - 

CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Em razão da aplicação analógica do 

precedente do STF firmado no julgamento do RE 631.240, aplicável às 

ações previdenciárias, o interesse de agir para ação em que se busca o 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT só se caracteriza com a 

comprovação de prévio requerimento administrativo. 2. A regra de 

transição criada quando do julgamento do RE n° 631.240 - no sentido de 

que a apresentação de contestação do mérito revelaria o interesse de agir 

pela resistência à pretensão - também se aplica analogicamente às 

causas relativas ao DPVAT ajuizadas até 3.9.2014. 3. Se, mesmo nas 

ações ajuizadas após 3.9.2014, a seguradora contesta o pedido autoral e 

há o desenvolvimento de todo o iter procedimental, evidencia-se 

inequívoca resistência à pretensão, restando devidamente configurado o 

interesse de agir do autor. 4. Não há justificativa razoável para 

reconhecer, neste momento processual, a ausência de interesse de agir e 

extinguir o feito sem resolução de mérito, sob pena de violação aos 

princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da 

primazia do julgamento de mérito [...]. (TJMG. AC 1.0145.15.01127-9/001. 

Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa. Data de Julgamento: 

12/09/2019. Data da publicação da súmula: 20/09/2019). (Grifamos). Por 

todo exposto, REJEITO a preliminar em comento. 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 

19/06/2017, que resultou em sequelas definitivas e permanentes ao autor, 

restou evidenciado nos autos pelos documentos acostados (ID. 

12221834). 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, 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) § 1o 

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). I - quando se tratar 

de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). Neste contexto, calha registrar que em situações como a analisada 

nos autos a jurisprudência tem assim se manifestado: COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO 

SOB A ÉGIDE DA LEI N. 11.945/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE 

DEVE SER ARBITRADA EM VALOR PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO 

DANO, NA CONFORMIDADE DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO § 1º DO 

ART. 3º DA LEI 6.194/74. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO A RESPEITO DO 

GRAU DA INCAPACITAÇÃO DO SEGURADO (AMPUTAÇÃO A NÍVEL DA 

FALANGE MÉDIA DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA). 

ENQUADRAMENTO NA TABELA DE GRADUAÇÃO ANEXA À LEI N. 

6.194/1974. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$ 1.350,00. CÁLCULO 

DA VERBA EQUIVOCADAMENTE EFETUADO PELA SENTENÇA. 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NO VALOR DE R$ 675,00. 

COMPLEMENTAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE. 

PLEITO INICIAL ACOLHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 

RECURSO PROVIDO. (TJSC. Apel.Cív. nº 20130178475SC2013.017847-5, 

Relator: Eládio Torret Rocha, Data de Julgamento: 26/06/2013, Quarta 

Câmara de Direito Civil). (grifo nosso) COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO SOB A 

ÉGIDE DA LEI N. 11.945/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE 

DEVE SER ARBITRADA EM VALOR PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO 

DANO, NA CONFORMIDADE DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO § 1º DO 

ART. 3º DA LEI 6.194/74. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO A RESPEITO DO 

GRAU DA INCAPACITAÇÃO DO SEGURADO (AMPUTAÇÃO A NÍVEL DA 

FALANGE MÉDIA DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA). 

ENQUADRAMENTO NA TABELA DE GRADUAÇÃO ANEXA À LEI N. 

6.194/1974. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$ 1.350,00. CÁLCULO 

DA VERBA EQUIVOCADAMENTE EFETUADO PELA SENTENÇA. 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NO VALOR DE R$ 675,00. 

COMPLEMENTAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE. 

PLEITO INICIAL ACOLHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 

RECURSO PROVIDO. (TJSC. Apel.Cív. nº 20130178475SC2013.017847-5, 

Relator: Eládio Torret Rocha, Data de Julgamento: 26/06/2013, Quarta 

Câmara de Direito Civil). (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA. PAGAMENTO PROPORCIONAL. TABELA. LEI 

11.945/2009. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. - Quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, em primeiro plano deve-se proceder ao 

enquadramento da perda anatômica e funcional, conforme critério previsto 

no artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei n.º 6.194/74. - Em seguida, deve-se fazer 

a redução proporcional da indenização, "que corresponderá a 75% 

(setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% 

(cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco 

por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual 

de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais" (artigo 3º, § 

1º, inciso II, in fine). - Pelo que se entende do comando de tal disposição, 

as reduções proporcionais decorrem da incompletude da repercussão 

apurada. - Como o legislador indica quatro níveis de classificação (intensa, 

média, leve e sequelas residuais), faz-se necessária a apuração do grau 

de repercussão do dano corporal segmentar. (TJMG - Processo:AC 

10105130103630001 MG Relator(a): Luiz Carlos Gomes da Mata 

Julgamento: 31/07/2014 Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA 

CÍVEL Publicação: 08/08/2014).” (grifo nosso). Destarte, tendo o acidente 

em questão acarretado dano anatômico e/ou funcional definitivo 

(sequelas) – dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da vítima -, o 

montante a ser indenizado in casu é o referente a 75% (grau de debilidade 

do membro superior esquerdo apurado em perícia) (ID. 12864469 - Pág. 4) 

de 10% (perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão), do valor máximo de R$ 13.500,00 indenizável 

pela nº Lei 6.194/74, ou seja, R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta 

centavos). 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 
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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, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento da importância de R$ 

1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), corrigida 

monetariamente, desde a data do sinistro enfocado, e acrescida de juros 

de mora, fixados em 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos 

artigos 405 e 406, do Código Civil. Em face da sucumbência recíproca, nos 

termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas que deverão rateadas entre as 

partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja 

exigibilidade de tal verba em relação ao autor fica adstrita ao disposto no 

artigo 98, §3º, eis que beneficiário da AJG. Preclusas as vias recursais, 

pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste 

comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003648-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER RODRIGUES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003648-18.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): VAGNER RODRIGUES BARBOSA REU: BANCO BRADESCO 

Vistos etc. VAGNER RODRIGUES BARBOSA, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou perante este juízo com a presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO EMERGENCIAL em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, também qualificado. Alega, em 

síntese, ser correntista da requerida há anos e que nunca contraiu 

qualquer empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou coisa que o 

valha junto à requerida, mas que, mesmo assim, teve seu nome 

negativado. Por isso requereu, em sede de Tutela Antecipada, a baixa da 

negativação havida em seu nome, o que restou INDEFERIDO no ID. 

19413616. Pede, ao fim, a procedência dos pedidos para que seja 

reconhecida a inexistência do débito cobrado pelo réu, bem como sua 

condenação no pagamento do importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais), a título de danos morais, sem prejuízo da responsabilidade pelas 

verbas sucumbenciais de estilo. Instruiu a peça vestibular com 

documentos. Audiência de Conciliação INFRUTÍFERA (ID. 22169350). O 

requerido contestou (ID. 22723114), alegando, preliminarmente, ausência 

de condições da ação por falta de interesse de agir; inépcia da inicial por 

ausência de comprovante de endereço, para, no Mérito, sustentar 

ausência de pretensão resistida e inocorrência de dano moral, pugnando 

ao final pela improcedência dos pedidos. Em sede de impugnação, a parte 

autora rebateu as alegações da parte requerida e reiterou os pedidos 

iniciais (ID. 22765164). Instadas as partes a manifestarem interesse na 

produção de provas, ambos manifestaram-se pelo julgamento antecipado 

da lide (ID. 23031077 e 23789076). É o relatório. Fundamento e DECIDO. No 

presente caso o deslinde da controvérsia não exige dilação probatória, eis 

que se trata de matéria de direito e de fato, de forma que passo a julgar de 

plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que não demanda a 

produção de prova oral, eis que os elementos de convicção até então 

reunidos na contenda se mostram suficientes para o seu seguro desate. I 

– DAS PRELIMINARES I.1 – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR É cediço 

que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. 

A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter que submeter o 

litígio à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a 

adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a 

solução da lide. Sobre o tema é a lição de Fredie Didier Jr: "A constatação 

do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação 

narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em 

abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará 

relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do 

interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas 

circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. 

(...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao 

demandante o resultado favorável pretendido." (in, Curso de Direito 

Processual Civil,Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue: “Interesse 

Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade 

de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela 

jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. 

Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado 

ou efetivamente violado.” (in, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) 

Analisando o caderno processual, visualizo o interesse de agir da parte 

autora, eis que configurado na espécie o binômio acima destacado. In 

casu, a pretensão do requerente é a declaração de inexistência 

contratual, bem como a indenização por danos morais. Para tanto, foi 

ajuizada a presente demanda, motivo pelo qual REJEITO a preliminar em 

tela. I.2 – DA INÉPCIA DA INICIAL A presente preliminar igualmente não 

merece acolhida, considerando que a peça de ingresso não contém 

qualquer tipo de vício insanável que comande o seu indeferimento de 

plano, providência excepcional e que só deve ser adotada quando a 

mácula apontada inviabilize a defesa da parte contrária, o que não é o 

caso dos autos, haja vista que a inicial na espécie se mostra 

compreensível e atende aos requisitos legais para sua admissibilidade. 

Corroborando o entendimento aviventado transcrevo os seguintes 

arestos: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INICIAL. PEDIDO. 

INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. - Não é inepta a petição 

inicial onde foi feita descrição suficiente dos fatos que servem de 

fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa. 

Precedentes.[1] (destacamos). PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL 

– FGTS – PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – 

INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ. 1 - Ainda 

que o pedido formulado pelos autores não tenha sido elaborado em 

conformidade com a mais elevada técnica processual, descabe ao 

julgador indeferir de plano da petição inicial, quando se pode extrair do seu 

contexto, o pedido e a causa de pedir. 2 - Recurso especial provido.[2] 

(grifamos). Da análise das lições jurisprudenciais ribaltadas, emerge a 

insubsistência da preliminar em comento, pois reafirmam a 

excepcionalidade do juízo negativo de inadmissibilidade da peça de 

ingresso, motivo pelo qual REFUTO tal arguição da demandada. Em face da 

ausência de outras questões instrumentais a ser enfrentadas neste 

processo, passo desde logo ao julgamento do mérito da lide. II – DO 

MÉRITO Compulsando os autos, verifica-se que o nome da parte autora foi 

lançado nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de suposto 

débito perante o banco requerido (ID. 19396867). Em contestação, o 

requerido deixou de comprovar sua origem ou mesmo de juntar cópia do 

ajuste correspondente, ônus que lhe competia, na esteira do que tem 

recomendado a jurisprudência, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO 

POR LOJA - FRAUDE DE TERCEIRO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA INEXISTENTE - ADEQUAÇÃO DO 

VALOR DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Na 

realização de suas atividades, cumpre a empresa prestadora de serviço 

de crédito conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da solicitação, sob pena de se responsabilizar por 

dano que causar a terceiro. A inscrição em registro de cadastro de 

inadimplentes, por dívida inexistente, resulta em reparação por dano moral. 

O dano moral puro cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito por atingir 

fundamentalmente bens incorpóreos. (Ap, 59298/2008, DES.JURACY 

PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/10/2008, Data 

da publicação no DJE 10/10/2008). (destaque nosso). APELAÇÃO CÍVEL. 

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E ADESÃO A PACOTE DE SERVIÇOS – 

COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DO 

BANCO DE QUE O AUTOR CONTRATOU O SERVIÇO, RECEBEU O 

CARTÃO E O UTILIZOU EM COMPRAS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS 
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DA PROVA QUE LHE COMPETIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTEÇA – POSSIBILIDADE – 

PRECEDENTE DO STJ - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA 

DO EFETIVO DANO – IRRELEVÂNCIA – DANO MORAL PURO - RISCO DA 

ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. Se o banco não 

comprova a efetiva solicitação e entrega de cartão de crédito ao 

correntista, o registro em cadastro restritivo de crédito, por conta de 

compras que teriam sido feitas com o referido cartão, é indevida e impõe o 

dever de reparação do dano. O dano moral puro cingir-se-á à existência 

do próprio ato ilícito, por atingir fundamentalmente bens incorpóreos. No 

arbitramento da indenização por dano moral, o juiz deve sempre ter como 

princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, 

sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as 

circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos 

compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. (Ap, 104051/2011, 

DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

05/09/2012, Data da publicação no DJE 12/09/2012). (destacamos) 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - DESPESAS COM CARTÃO 

DE CRÉDITO CONTESTADAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

REALIZAÇÃO DAS DESPESAS - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSERÇÃO 

POR DÉBITO INEXISTENTE - NOVA INSERÇÃO APÓS DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL DE EXCLUSÃO - DANO MORAL DEVIDO - ARBITRAMENTO EM 

CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. Não se desincumbindo a instituição financeira de 

comprovar a existência das transações com cartão de crédito, 

contestadas pelo consumidor é de se declarar inexistente o débito.- A 

inserção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito por 

dívida inexistente e a nova inserção depois da ordem judicial para 

exclusão constituem-se em ato ilícito, passível de causar abalo moral.- O 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda consonância com a 

razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem 

causa.- Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. (Ap, 

19889/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 

17/05/2013). (grifamos) APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - EMISSÃO 

DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO E NÃO UTILIZADO PELO 

CONSUMIDOR - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS - VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A 

instituição financeira que não adota as cautelas necessárias no momento 

da contratação e emissão de cartão de crédito assume o risco de arcar 

com eventuais inadimplências motivadas pela utilização indevida do cartão 

de crédito por terceiro que não efetuou a contratação. A inclusão indevida 

do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por débito que não 

contraiu enseja a condenação por danos morais, que independem de 

prova. Precedentes do STJ. Não merece redução o valor da indenização 

por danos morais quando fixado em patamar inferior ao posicionamento 

firmado no Superior Tribunal de Justiça, considerando a extensão e a 

natureza do dano. (Ap, 113573/2011, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/03/2012, Data da 

publicação no DJE 30/03/2012). (grifo nosso). RECURSO DE AGRAVO DE 

INSRTUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS 

DO SERASA - IRREGULARIDADE DO ENVIO - EXCLUSÃO DETERMINADA - 

DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Constatando que a o banco 

recorrente, mesmo tendo ciência da irregularidade da dívida gerada pelo 

uso fraudulento por terceira pessoa dos cartões de crédito da agravada, 

lançou o nome desta no rol de inadimplentes, a exclusão dessa inserção é 

medida que se impõe, inclusive à liminar antecipatória de tutela. Recurso a 

que se nega provimento. (AI, 103219/2010, DES.JOSÉ FERREIRA LEITE, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/02/2011, Data da 

publicação no DJE 17/02/2011). (ressaltamos) Portanto, ante a ausência 

de qualquer prova que desconstitua as alegações autorais corroboradas 

pelo documento comprobatório da negativação, não se pode sequer se 

deduzir a título de quê ocorreu a cobrança litigiosa. Iluminado por tais 

lições pretorianas e tendo em vista que o requerido não logrou êxito em 

demonstrar a formalização do contrato, a regularidade da cobrança e da 

correlata positivação cadastral, mister se faz o acolhimento da pretensão 

autoral. Deste modo, a declaração da inexistência do débito na forma 

requerida na inicial é medida que se impõe. Em consequência, devida é a 

condenação do requerido no pagamento de danos morais a parte autora, 

uma vez que configurada a prática de ato ilícito pela parte requerida, nos 

termos do artigo 927 do Código Civil, já que este agiu com negligência, 

conforme exposto acima. O direito à indenização por dano moral resta 

consagrado por força de dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, incisos V e 

X) e, como afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a doutrina e a 

jurisprudência já se manifestaram a respeito do alcance desses 

dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira comentou: ‘A Constituição Federal 

de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do dano 

moral... Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio geral 

desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se 

definitivamente em nosso direito...’” (In “Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. 

Saraiva, pág. 407). Ressalte-se que não prospera a alegação da parte 

requerida de que a parte autora não comprovou o dano causado, uma vez 

que nos casos de inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito 

o dano moral é presumido. Corroborando tal linha de pensamento trago a 

colação o aresto abaixo: CIVIL. DANO MORAL. REGISTRO NO CADASTRO 

DE DEVEDORES DO SERASA. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. A jurisprudência desta Corte 

está consolidada no sentido de que, na concepção moderna do 

ressarcimento por dano moral, prevalece a responsabilização do agente 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto, ao contrário do que se dá quanto ao 

dano material. Hipótese em que as instâncias locais reconheceram 

categoricamente ser ilícita a conduta do recorrido em levar e manter, 

indevidamente, o nome do recorrido em cadastro de devedores. 

Inexistência de dano patrimonial. Recurso parcialmente conhecido e, 

nessa parte, provido. (STJ, REsp 332.622/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR 

ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 25.06.2002, DJ 11.11.2002 p. 221). 

(grifamos) No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina 

e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau 

da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. In casu, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, 

principalmente, que a dor moral sofrida pela autora foi resultante da 

conduta negligente referenciada do demandado, entendo que a fixação do 

quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece de 

monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou a parte autora. Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, 

perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu 

resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Por oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano 

moral em importe inferior ao pleiteado pela parte requerente não pode ser 

considerada sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do 

seguinte enunciado jurisprudencial: Súmula 326/STJ - Na ação de 

indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 

postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. (destaque nosso). 

Por fim, calha registrar que em se tratando de condenação por danos 

morais, em sede de responsabilidade contratual, o termo inicial da 

correção monetária é a data da sentença que os arbitrar e o dos juros 

moratórios a data da citação, consoante leciona o julgado abaixo: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO. RECUSA DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO 

CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de ampliar 

a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido 

consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação 

econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, 

como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - 

Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há 

que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus 
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sucumbenciais. III - A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - 

Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a 

conta da citação. Embargos de Declaração acolhidos, em parte. (Superior 

Tribunal de Justiça Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 

1096560 UF do Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL Número do Registro: 

2008/0219183-5 Relator: Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 

- TERCEIRA TURMA Data de Decisão: 17/11/2009 Data de Publicação: 

26/11/2009) (grifo nosso). III - DISPOSITIVO DIANTE DO EXPOSTO, julgo 

procedentes os pedidos insertos na inicial, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC, para DECLARAR inexigível em relação à parte autora o 

débito litigioso, DETERMINADO, ainda, o consequente cancelamento da 

restrição creditícia debatida na espécie. Pelos mesmos fundamentos, para 

CONDENAR o reclamado a indenizar o requerente, a título de danos 

morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe a ser pago 

pela ré à demandante de uma única vez, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e 

acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, §2º, do CPC. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e 

inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no 

prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] AgRg no Ag 

447.331/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 28.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 300. [2] REsp 

742.775/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

14.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 293.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001402-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001402-20.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. MARIA DE 

LOURDES DE OLIVEIRA, devidamente qualificada, propôs a presente ação 

anulatória de débito c/c indenização por dano moral c/ pedido de liminar, 

face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

também qualificada, alegando, em síntese, que a requerida teria 

encontrado irregularidades no medidor de energia da unidade consumidora 

de sua responsabilidade e, em procedimento unilateral, faturou em nome 

da mesma o montante de R$ 3.630,14, com vencimento para o dia 

18/11/2016, em virtude de eventual consumo de energia retroativo. Pugna 

pela a procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexistência da 

fatura encimada e condenar a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram documentos. A liminar foi deferida no ID. 5067344. Realização da 

audiência de conciliação restou infrutífera (ID. 8011159). A requerida 

contestou a ação (ID. 8206570), 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. 9861846), a parte autora rebateu as alegações 

da requerida e reiterou o pedido inicial. Instadas as partes a manifestarem 

interesse na produção de provas, pugnaram pela produção de prova oral 

(ID. 16445393 e 16536622). É o relatório. Fundamento e decido. De 

proêmio, registro que o julgamento antecipado da lide, in casu, não 

representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o sodalício Superior 

Tribunal de Justiça, orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). 

(destaquei) “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, reputo desnecessário e indefiro os pleitos 

de ID. 16445393 e 16536622, passando à sua análise. Ademais, afasto a 

preliminar de impugnação a assistência judiciária gratuita concedida à 

parte autora, ante a ausência de demonstração de que a parte beneficiada 

possui condições de arcar com as despesas processuais. Com efeito, é 

ônus de quem se insurge contra a concessão da gratuidade de justiça 

comprovar que o pretendente ao benefício dispõe de recursos financeiros 

para arcar com as despesas processuais, do qual não se desincumbira a 

parte ré. O cerne da controvérsia cinge-se a exigibilidade do débito 

constante da fatura de ID 5051825 - Pág. 4 em relação a demandante, 

referente ao consumo de energia elétrica medido na unidade consumidora 

nº. 6/126927-3. Compulsando os autos verifica-se que em contestação 

apresentada no ID. 8206570 foi alegado pela requerida, fato extintivo do 

direito da autora, consistente na exigibilidade da fatura de energia elétrica 

por ela emitida, juntando os documentos para a comprovação de suas 

alegações. Assim, o ônus da prova lhe foi atraído em razão do disposto no 

artigo 373, inciso II do CPC. Para a comprovação da exigibilidade do débito 

da unidade consumidora nº 6/126927-3, a concessionária sustentou que 

na data de 24/08/2016 realizou vistoria no equipamento de medição de 

energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara indício 

de existência de irregularidade consistente em “jumper no borne do 

medidor ”, sendo que após o procedimento padrão revisou o quantum 

energético não aferido, para fins de cobrança em fatura de energia 

obtendo o débito de R$ 3.316,57. Afirmou a concessionária que cumprindo 

estritamente as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução 

n. 414/2010 da ANEEL) notificou a parte autora de todo o procedimento até 

então adotado, bem como das conclusões, a fim de que garantisse o 

direito do mesmo ao contraditório, o que tornaria a fatura de energia 

elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício regular do 

seu direito. Além disto, acostou aos autos fotocópia do termo de 

ocorrência e inspeção realizado na residência da autora e planilha de 

cálculo de revisão de faturamento descrevendo pormenorizadamente os 

índices e fatores utilizados e fotografias da inspeção realizada no medidor 

em comento (ID 14602107, 14602120 e 14602132), bem como e, 

principalmente, Carta ao Cliente (ID. 14602095), 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 utilizando os valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição, 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 
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reclamação pelo consumidor, na via administrativa, não impede à 

distribuidora de energia elétrica o ajuizamento de ação para cobrança do 

seu crédito. 2. Os elementos de prova juntados aos autos demonstram a 

efetiva existência de manipulação no medidor instalado na residência do 

demandado e o registro a menor da energia elétrica efetivamente utilizada. 

3. A recuperação de consumo deve ser realizada a partir do levantamento 

de carga realizado, na forma do artigo 130, inciso III, da Resolução 

Normativa n. 414/2010 da ANEEL. 4. Mostra-se regular a cobrança do 

custo administrativo, no montante fixado no Anexo I da Resolução 

Homologatória n. 1058/2010 da ANEEL. 5. Ônus sucumbenciais 

redimensionados. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. 

(Apelação Cível Nº 70055509350, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 29/08/2013) – 

grifo nosso. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. É do usuário a 

responsabilidade pela energia consumida e não registrada. No caso 

concreto, a documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de 

irregularidade no medidor e o faturamento a menor em relação ao consumo 

real. 2. Efetivamente, do histórico de consumo do autor, verifica-se que a 

energia elétrica consumida no período da apontada fraude discrepa do 

consumo medido nos meses em períodos anteriores e posteriores à 

irregularidade, legitimando o arbitramento do débito impugnado na ação. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052881224, Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado 

em 29/05/2013) – grifamos. Portanto, verifica-se dos documentos de fl. 

113 que foi aplicado o disposto no artigo 130, inciso V, da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL, levando em consideração a utilização dos valores 

máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) 

dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os 

ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da 

medição, não havendo, portanto, qualquer irregularidade na fatura de 

energia elétrica emitida pela requerida, uma vez que respeitada a norma 

vigente sobre o tema, do que se retira que não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito em debate. Vejamos o que dispõe o 

artigo 130, inciso V, 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. (...) V – utilização dos valores 

máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) 

dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os 

ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da 

medição.”. (destacamos) Por fim, com relação ao pedido de indenização 

por danos morais, não tendo a parte autora comprovado a 

irregularidade/ilegalidade da cobrança constante da fatura de ID 5051825 - 

Pág. 4, bem como, a suspensão do fornecimento. Outrossim, se é regular 

a dívida (vencida e não paga) inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, 

age o credor apenas no exercício regular de direito, não podendo ser 

condenado ao pagamento da indenização, senão vejamos: “CIVIL - AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO NO SPC - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PROVA BASTANTE DA DÍVIDA 1 A 

responsabilidade civil das prestadoras de serviço público é de natureza 

objetiva, ou seja, prescinde da configuração da culpa, bastando ao lesado 

comprovar a conduta irregular, o dano experimentado e o nexo de 

causalidade entre ambos. O ofensor, por seu turno, somente se exime do 

dever de indenizar se comprovar a inexistência do nexo causal, a culpa 

exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2 Havendo prova suficiente nos 

autos da regularidade da dívida, não há falar em dano moral em 

decorrência da inscrição negativa em cadastro restritivo de crédito.” 

(TJ-SC - AC: 828289 SC 2010.082828-9, Relator: Luiz Cézar Medeiros, 

Data de Julgamento: 29/03/2011, Terceira Câmara de Direito Público). 

(destaque nosso). Destarte, a improcedência deste pedido é medida que 

se impõe, até porque não restou evidenciada no feito que ela tenha sofrido 

prejuízo de tal estirpe na situação analisada nos autos. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de declarar lícita e exigível o valor referente à relação jurídica 

debatida, cobrado na fatura acostada aos autos, tornando, por 

conseguinte, sem efeito a decisão de ID 5067344. Ante a sucumbência da 

parte autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais 

e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiário da AJG (ID 5067344). Preclusas as vias recursais, arquive-se 

o presente feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA FREITAS DE OLIVEIRA HESPANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003590-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SMI NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO 91891019104 (EXECUTADO)

JOSIANE DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO (EXECUTADO)

 

.Processo nº 1003590-20.2016.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença, que tramitará apenas em face de JOCEMAR DA 

SILVA CASSEMIRO, JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO EI e JOSIANE DA 

SILVA SOUSA, na forma requerida pelo credor (Num. 18558387). Intime a 

parte executada via ARMP, para pagamento do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. 

Expeça mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003590-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SMI NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO 91891019104 (EXECUTADO)

JOSIANE DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO (EXECUTADO)
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.Processo nº 1003590-20.2016.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença, que tramitará apenas em face de JOCEMAR DA 

SILVA CASSEMIRO, JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO EI e JOSIANE DA 

SILVA SOUSA, na forma requerida pelo credor (Num. 18558387). Intime a 

parte executada via ARMP, para pagamento do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. 

Expeça mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003590-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SMI NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO 91891019104 (EXECUTADO)

JOSIANE DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO (EXECUTADO)

 

.Processo nº 1003590-20.2016.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença, que tramitará apenas em face de JOCEMAR DA 

SILVA CASSEMIRO, JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO EI e JOSIANE DA 

SILVA SOUSA, na forma requerida pelo credor (Num. 18558387). Intime a 

parte executada via ARMP, para pagamento do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. 

Expeça mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003590-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SMI NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO 91891019104 (EXECUTADO)

JOSIANE DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO (EXECUTADO)

 

.Processo nº 1003590-20.2016.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença, que tramitará apenas em face de JOCEMAR DA 

SILVA CASSEMIRO, JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO EI e JOSIANE DA 

SILVA SOUSA, na forma requerida pelo credor (Num. 18558387). Intime a 

parte executada via ARMP, para pagamento do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. 

Expeça mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003590-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SMI NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO 91891019104 (EXECUTADO)

JOSIANE DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO (EXECUTADO)

 

.Processo nº 1003590-20.2016.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença, que tramitará apenas em face de JOCEMAR DA 

SILVA CASSEMIRO, JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO EI e JOSIANE DA 

SILVA SOUSA, na forma requerida pelo credor (Num. 18558387). Intime a 

parte executada via ARMP, para pagamento do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. 

Expeça mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003590-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SMI NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO 91891019104 (EXECUTADO)

JOSIANE DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO (EXECUTADO)

 

.Processo nº 1003590-20.2016.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença, que tramitará apenas em face de JOCEMAR DA 

SILVA CASSEMIRO, JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO EI e JOSIANE DA 

SILVA SOUSA, na forma requerida pelo credor (Num. 18558387). Intime a 

parte executada via ARMP, para pagamento do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. 

Expeça mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 
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525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003590-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SMI NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO 91891019104 (EXECUTADO)

JOSIANE DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO (EXECUTADO)

 

.Processo nº 1003590-20.2016.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença, que tramitará apenas em face de JOCEMAR DA 

SILVA CASSEMIRO, JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO EI e JOSIANE DA 

SILVA SOUSA, na forma requerida pelo credor (Num. 18558387). Intime a 

parte executada via ARMP, para pagamento do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. 

Expeça mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008645-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

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:

JOSE ANTONIO PEREIRA SIQUIERI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 27818390, bem como providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000890-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOURA DA SILVA JUNIOR (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 29776834, bem como providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010545-62.2019.8.11.0003

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:

AIRTON JOSE LANGE (REU)

JOSETE DE SOUSA LANGE (REU)

NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, ids. 28230362 e 28224423, bem como, providenciar o 

andamento do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012547-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JENIR ALVES UENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA MOREIRA OAB - SC38080 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE FERREIRA BATISTA (REQUERIDO)

JAIR BAPTISTA CAMPOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, id. 27824242, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este 

prazo, fica desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007045-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LEANDRO SUZUMURA CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON NEVES DA MAIA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 28854744, bem como providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012583-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PEREIRA VIANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 28122330, bem como providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012585-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DO ROCIO QUEIROGA (EXECUTADO)

TAFANELLI E QUEIROGA LTDA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO TAFANELLI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 28918662, bem como providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003301-82.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISSANDRO PATERNEZ MARTINS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 29633800, bem como providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003276-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (REU)

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA ARRUDA SILVEIRA OAB - MG102937 (ADVOGADO(A))

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003276-74.2016.8.11.0003 Vistos etc. I - Mantenho a 

decisão já proferida nos autos pelos seus próprios fundamentos. II – 

Encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. III - Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008148-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA NUNES MORENO MILLECK (EXECUTADO)

A. N. MORENO MILLECK - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 27985636, bem como providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016345-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUATEL TENORIO RIBEIRO BECKER BARBOSA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 28635421, bem como providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005939-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO CASARIN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 28152025, bem como providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005292-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER ALVES GARCIA JUNIOR (EXECUTADO)

GARCIA JUNIOR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSILENE DE SOUZA SANTOS GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005292-592020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

30 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005386-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILANA FERNANDES DE SOUZA MEDEIROS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005386-07.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

embargante, na pessoa de seu patrono regularmente constituído, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, atribuindo à causa o mesmo 

valor da ação de execução (nº. 1008776-19.2019.8.11.0003), sob pena 

de indeferimento do pedido (art. 320 e 321, ambos do CPC). Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003322-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO YURI DE SOUZA BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DRIELLE BIANCA SILVA ELOY OAB - MT19752/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1003322-58.2019.11.0003) Vistos etc. Sobre o petitório da 

parte autora no Id. 26103797, manifeste o réu em 05 (cinco) dias. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002772-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO ENRICONE (AUTOR(A))

IVONE ALVES ENRICONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ENRICONE SCARAVELLI OAB - 433.041.761-87 (CURADOR)

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NEUSA MARIA ENRICONE (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO, id. 29216952, E DOCUMENTOS, NO PRAZO 

LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013635-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013635-15.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando a manifestação da ré Id. 18586374, converto o julgamento 

em diligência e determino que a requerida traga no prazo de 05 (cinco) 

dias, cópia da nova emissão fatura referente ao mês de novembro/2018. 

Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016682-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO ALVES MOREIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013551-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005720-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALINE MARIA ZIEMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000280-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FELIPPE CORREIA LIMA DO AMARAL OAB - SP308441-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RR CARD LTDA - ME (REU)

CARLA DAIANY NEVES DA SILVA GARCAO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000280-35.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço da requerida Carla Daiany Neves da Silva 

Garcão - CPF: 320.901.808-11, com a utilização dos Sistemas BacenJud e 

Infojud. Vindo as informações, dê-se vista ao autor para manifestação em 

05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005371-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN SILVA LOPES (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1005371-38.2020.8.11.0003 Vistos etc. Nomeio perito 

do Juízo o médico Dr. Luiz Antunes Hachem Neto, independente de 

compromisso, com endereço profissional nesta cidade, na Rua Efrem 

Caminschi, nº 255, Vila Birigui, Clínica AME, Fone: 66-3026-1810. Intime-o 

para apresentação de proposta de honorários, currículo, com 

comprovação da especialização e contato profissional, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua intimação (art. 465, §2º, do 

CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, intime as partes, para 

querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Intime as partes, 

por meio de seus procuradores constituídos, para indicarem assistentes 

técnicos, apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, 

do CPC). Ato contínuo, imediatamente concluso para 

homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais, que serão 

suportados pela requerida, na forma estabelecida no artigo 95, do CPC. 

Após a realização do trabalho técnico, devolva ao Juízo Deprecante com 

as nossas homenagens. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005433-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005433-78.2020.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, observa-se que a autora requer a tutela provisória de urgência 

para que a ré proceda com o pagamento mensal de pensionamento 

provisório no valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), 

enquanto perdurar sua incapacidade, visto que encontra-se incapacitada 
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para exercer atividade laboral. Assim, postergo a apreciação o pedido de 

tutela de urgência, quando da formalização da angularização processual. 

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005894-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005894-21.2018.8.11.0003. Vistos etc. ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, qualificada nos autos, 

ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da r. sentença. De 

conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de 

declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material. Assim, se depreende que o recurso aviado não se 

amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam 

sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou 

omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. 

Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração 

para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com 

a solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do 

CPC). Vê-se que a decisão atacada apreciou toda a matéria submetida a 

julgamento, não estando compelido a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pela ora embargante, porquanto "o juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207) (in "Código de 

Processo Civil", Theotônio Negrão, 24a ed., p. 393). Outro não é o 

entendimento da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A 

interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à 

existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme 

art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das 

hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos embargos 

de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda 

que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 

10024097399570003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/03/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ART. 1022 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 

Impossibilidade de reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida 

e sem violação às regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069274728, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” 

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida, 

visando rediscutir questões claramente decididas. Não há nos pontos 

delimitados pelo embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta 

oportunidade, pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos 

declaratórios que, ao invés de reclamarem o deslinde de contradição, o 

preenchimento de omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do 

julgado, na verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram 

devidamente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. 

Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos. Intime. 

Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013036-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON NUNES VALENTIM (AUTOR(A))

LARISSA APARECIDA DE OLIVEIRA ARRUDA VALENTIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (REU)

vergilio Vicentim (REU)

Outros Interessados:

WALMAQ LTDA (CONFINANTES)

CESAR SERGIO GARCIA DE ANDRADE (CONFINANTES)

JOSE MARCOS ALVES (CONFINANTES)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013036-76.2018.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que 

as tentativas de citação dos requeridos e confinantes restaram 

infrutíferas e os autores não lograram êxito em localizar o atual paradeiro 

dos mesmos, hei por bem deferir a citação por edital dos requeridos 

Panorama Imobiliária Ltda Me e Vergílio Vicentim e dos confinantes Walmaq 

Ltda e César Sérgio Garcia Andrade, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos dos artigos 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC, observando que os 

autores são beneficiários da Justiça Gratuita. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011386-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE FREITAS (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))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1011386-57.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, prevê 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002831-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FATIMA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002831-85.2018.11.0003) Vistos etc. Observa-se que houve 

o cumprimento voluntário da obrigação por meio dos depósitos 

formalizados pela requerida no quantum total de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Consta ainda concordância da parte credora em relação aos valores, 

motivo pelo qual determino a expedição de alvará para levantamento da 

quantia supracitada e seus acréscimos, na forma indicada no Id. 

28450757. Satisfeita a obrigação com o valor supra, desnecessária a 

apreciação do pedido de cumprimento de sentença, devendo o feito ser 

encaminhado ao departamento competente para as providências cabíveis, 

com a baixa e anotações necessárias. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002223-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO POTIGUARAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI (TERCEIRO INTERESSADO)

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002223-87.2018.11.0003) Vistos etc. Tendo em vista que não 

houve resposta ao ofício expedido no Id. 25960876 para o devido 

processamento da missiva, determino a devolução da Carta Precatória 

com as homenagens de estilo, em não sendo possível a devolução, 

arquive com a baixa e anotações necessárias, comunicando ao juízo 

deprecante. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de março 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002395-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002395-58.2020.11.0003) Vistos etc. A autora pretende obter 

a tutela provisória de urgência para que a requerida se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, 

vez que as faturas com vencimento em 31.01.2020 foram emitidas nos 

importes de R$ 12.262,60 (doze mil, duzentos e sessenta e dois reais e 

sessenta centavos) e R$ 26.779,08 (vinte e seis mil, setecentos e setenta 

e nove reais e oito centavos) para cobrança de recuperação de consumo. 

Ainda, requer que a demandada se abstenha de inserir seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos acima descritos, 

bem como para que seja suspensa a exigibilidade das faturas. Vieram-me 

os autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade 

da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para 

a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. O usuário dos serviços não pode ser compelido a 

pagar o débito apontado pela fornecedora de energia apenas porque foi 

emitido fatura de forma aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação 

mediante corte no fornecimento de energia elétrica e eventual negativação 

nos serviços de proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da 

legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, 

porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais 

para a sua vida. Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL 

– (...) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS 

REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA 

DO AUTOR – ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de 

energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado 

se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente 

e não no caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por 

meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 

20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, 

Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento 

de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 
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14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016). Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)” Ainda sobre o tema, o STJ tem firmado precedente “no 

sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos” (STJ, AgRg no Resp 

1351546/MG). Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pela requerente. Ex 

Positis, concedo, parcialmente, a tutela provisória de urgência, para 

determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/1710257-5, em relação ao débito 

nos valores de R$ 12.262,60 (doze mil, duzentos e sessenta e dois reais e 

sessenta centavos) e R$ 26.779,08 (vinte e seis mil, setecentos e setenta 

e nove reais e oito centavos), com vencimento em 31.01.2020, bem como 

de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes em relação ao 

mencionado débito, 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. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003832-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARA KANDIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI DEMBISKI OAB - PR83173 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZIS TATIANA PEREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1003832-76.2016.11.0003) Vistos etc. A revel citada por edital 

Izis Tatiana Pereira da Silva (Id. 29329133), nomeio Curadora Especial na 

pessoa da Defensora Pública que atua junto à Terceira Vara Cível nesta 

Comarca, nos termos do artigo 72, II, do CPC. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013437-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA PERGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013437-41.2019.8.11.0003. Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por Bárbara Pergo em face de Carlos Roberto 

Gama Filho. Citado, o devedor compareceu aos autos e apresentou 

Embargos à Execução por simples petição conforme consta no Num. 

28995345. Ocorre que, conforme dispõe o § 1º, do art. 914, do CPC, os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência ao feito 

executivo e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. 

Dessa forma, intime o executado na pessoa do patrono constituído para 

que efetue a correta distribuição dos embargos à execução, no prazo de 

05 (cinco) dias. Certifique a Sra. Gestora a tempestividade dos embargos 

à execução, observando a data do protocolo da petição do Num. 

28995345. Intime a exequente para juntar o extrato do andamento 

processual do feito sob o nº 742427, que pretende a penhora no rosto 

dos autos, no mesmo prazo supra. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 30 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005350-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARCOS MOLINA PORTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005350-33.2018.8.11.0003. Vistos etc. O requerido foi 

devidamente citado e não ofereceu defesa, conforme consta da certidão 

do Num. 23806914. Assim, decreto sua revelia, sendo que o prazo 

processual para esta correrá em cartório da data da publicação dos atos 

decisórios no órgão oficial, podendo intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo no estado em que se encontrar, nos termos dos artigos 

344 e 346, caput e parágrafo único, do CPC. Entretanto, apesar da 

decretação da revelia tem-se que a mesma possui o efeito material 

relativo, podendo o Julgador, diante do sistema processual do livre 

convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos e os documentos 

juntados nos autos, sendo-lhe lícito, inclusive, determinar a realização de 

outras provas. Assente a doutrina e jurisprudência, que a revelia conduz 

a presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, destaca-se a lição de 
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Daniel Amorim Assumpção Neves[1], verbis: “A presunção de veracidade 

dos fatos alegados pelo autor, certamente o efeito mais importante da 

revelia, é meramente relativa, podendo ser afastada no caso concreto – 

em especial, mas não exclusivamente – nas hipóteses previstas 

expressamente pelo art. 345 do Novo CPC. Ao afirmar que a presunção de 

veracidade é relativa, é importante notar que o seu afastamento no caso 

concreto não permite ao juiz a conclusão de que a alegação de fato não é 

verdadeira. Não sendo reputados verdadeiros os fatos discutidos no caso 

concreto, o autor continua com o ônus de provar os fatos constitutivos de 

seu direito, sendo concedido a ele o prazo de 15 dias para especificação 

de provas (art. 348 do Novo CPC). (...) Nessa nova hipótese de 

afastamento do principal efeito da revelia, a prova constante dos autos só 

pode ser aquela produzida pelo autor com a petição inicial (prova 

pré-constituída), porque, se o juiz entender que o efeito se opera, julgará 

antecipadamente o mérito da ação. (...)”. O STJ tem posicionado que a 

ocorrência da revelia não acarreta a veracidade absoluta dos fatos 

narrados na exordial. Veja: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO 

DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. CONTESTAÇÃO 

INTEMPESTIVA. REVELIA INOBSERVADA NA ORIGEM. RECONHECIMENTO 

QUE SE IMPÕE, MAS NÃO ACARRETA A VERACIDADE ABSOLUTA DOS 

FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE 

RELATIVA. "A decretação da revelia não acarreta, obrigatoriamente, a 

procedência dos pedidos, pois pertinente a apuração das provas 

produzidas pela parte autora com o julgamento do feito amoldado à 

legislação vigente, já que relativa a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial. Com efeito, "a presunção de veracidade decorrente 

dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando 

não contrariar a convicção do Magistrado" (STJ, AgInt no AREsp 

1.079.634, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27-10-2017)” Assim, com o 

fito de se buscar a verdade real dos fatos, determino que a autora traga 

documentos comprobatórios que os valores descritos na tabela juntada no 

Num. 14132282 foram debitados da conta corrente de sua titularidade, 

bem como que houve a indicação da cobrança/débito automático pela 

UNIMED relativo ao plano de saúde nº 8314, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, volte-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de março 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] 

Manual de Direito Processual Civil, Volume único, Editora Juspodivm, 8ª 

edição, 2016.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013445-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA (EXECUTADO)

NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013445-52.2018.8.11.0003. Vistos etc. Expeça mandado de 

penhora e avaliação de tantos quantos bens bastem para o pagamento do 

valor do débito descrito no cálculo do Id. 29411706, observando o 

endereço descrito nos autos. Consigo que a constrição deverá recair 

apenas sobre os bens que não sejam indispensáveis e imprescindíveis à 

subsistência familiar e a atividade empresarial. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis – MT, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003734-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT14460-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

LIRIO ALGERI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA OAB - MT16914 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1003734-23.2018.11.0003) Vistos etc. Considerando o fato da 

requerida Mapfre Seguros Gerais S/A mencionar em sua peça defensiva 

acerca de acordo entabulado entre ela e o autor no valor de R$ 

230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), referente a cobertura RCF (danos 

morais), converto o julgamento em diligência e determino que a requerida 

citada traga aos autos a referida avença, juntamente com o comprovante 

e/ou transferência de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007277-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA BEZERRA COSTA (AUTOR(A))

JESSICA RIBEIRO BEZERRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA OAB - SP175890 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MAIA FERNANDES (REU)

R. RODRIGUES NEVES & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1007277-34.2018.11.0003) Vistos etc. Não havendo 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda no que tange a prova da existência do dano e do nexo causal. 

Defiro a produção da prova técnica. Fixo como ponto controvertido da 

demanda para ser apurado em prova técnica, a verificação da condição 

de uso do caminhão, bem como de sua manutenção exposto na lide. 

Nomeio perito do Juízo, o Sr. Reinaldo de Souza Freitas, independente de 

compromisso, com endereço na Alameda dos Lírios, nº 248, Bairro Colina 

Verde, nesta cidade de Rondonópolis/MT, (Fone: 066 

9.8404-2644/3422-8083). Intime-o para apresentar proposta de 

honorários. A verba honorária será suportada pela ré R. Rodrigues Neves 

& Cia Ltda. Outorgo às partes o prazo de 05 (cinco) dias para indicarem 

assistentes técnicos e/ou apresentarem quesitos, querendo. A audiência 

de instrução será oportunamente designada, após a realização do 

trabalho técnico, acaso necessária. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000994-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1000994-58.2019.11.0003) Vistos etc. Em busca da verdade 

real, converto o julgamento em diligência e determino que a requerida traga 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o histórico de conta da unidade 

consumidora nº 6/1138557-2, compreendido no mês de janeiro/2019 e 

outros documentos pertinentes ao caso, pormenorizando a data da 

interrupção da energia elétrica, bem como do seu restabelecimento. 

Acostados aos autos as documentações, dê-se vista à parte contrária. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002681-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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WALTEIR CANDIDO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002681-07.2018.11.0003) Vistos etc. 1.0 - Ante a ausência do 

recolhimento das custas processuais atinentes a reconvenção 

apresentada pela requerida (Id. 13103320), deixo de conhecer o pedido 

reconvencional. 2.0 - Para melhor elucidação dos fatos, converto o 

julgamento em diligência e determino que a requerida traga aos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o histórico de contas da unidade consumidora nº 

6/956898-1, compreendido nos períodos de janeiro de 2017 a dezembro 

de 2018. Acostados aos autos as documentações, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004163-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1004163-24.2017.11.0003) Vistos etc. Visto que os 

documentos solicitados no Id. 22522176, quais sejam: as cópias, na 

í n t e g r a ,  d o s  a n d a m e n t o s  p r o c e s s u a i s  s o b  o s  n ° 

1003194-72.2018.8.11.0003 e 1004587-66.2017.8.11.0003, não foram 

respondidos em aprazo e vez que são imprescindíveis para o desenrolar 

da presente lide, desse modo oficie Sra. Gestora o Sr. Gestor da Vara da 

Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões, desta Comarca a fim 

de obter tais informações. Vindo aos autos as documentações, voltem-me 

conclusos. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de março 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003006-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. DA SILVA JUNIOR COMERCIO - ME (EXECUTADO)

JUAREZ FLORENCIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003006-16.2017.8.11.0003. Vistos etc. O credor 

comparece aos autos e requer a consulta de bens pelos Sistemas 

Renajud e Infojud, bem como a indisponibilidade de bens, em nome dos 

devedores, pelo sistema CNIB, ao argumento de terem sido esgotados os 

meios para localização de bens para garantia do crédito exequendo. 

DECIDO. Trata-se de pleito formulado pelo exequente, buscando a 

indisponibilidade de bens em nome dos executados pela CNIB - Central 

Nacional de Indisponibilidade de Bens. Por meio do Provimento nº 39/2014, 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a instituição e 

funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), 

verifica-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens destina-se 

a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não 

individualizados. Conforme se extrai da leitura do art. 2º, do referido 

Provimento, o sistema CNIB foi criado para racionalizar o intercâmbio de 

informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços 

notariais e de registro e tem como função a recepção e divulgação, aos 

usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam 

patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis 

indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de 

indisponibilidade cadastradas no sistema. Por conseguinte, o Poder 

Judiciário e as autoridades administrativas inserem a ordem de 

indisponibilidade e o sistema comunica aos registradores de imóvel, de 

forma que não é admissível a pesquisa por meio do nome do devedor com 

o fito de satisfazer a execução, já que a consulta ao CNIB só é possível 

por meio da matrícula do imóvel. Sabe-se que o sistema foi criado com a 

finalidade de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por 

magistrados e por autoridades administrativas, para dar segurança aos 

negócios imobiliários. Portanto, não é possível o acolhimento da pretensão 

do credor quanto a utilização do sistema CNIB para a realização de 

pesquisa de patrimônio, uma vez que tal Central não se presta para 

executar ordem de indisponibilidade, por se prestar apenas para organizar 

e dar publicidade às indisponibilidades já determinadas. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens 

(CNIB) não se presta à função de pesquisa de patrimônio de devedor. (AI 

n. 1.0024.11.175138-4/003, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. José Marcos 

Vieira, data do julgamento: 06/06/2018)” Por fim, importante asseverar que 

a pesquisa de imóveis passíveis de penhora não é obrigação da justiça, 

devendo o credor se incumbir de procurar meios hábeis para a satisfação 

da execução, razão pela qual o indefiro o pleito relativo a consulta pelo 

CNIB. Lado outro, defiro o pedido do credor para pesquisa por meio do 

sistema InfoJud para obtenção das últimas 03 (três) declarações de 

Imposto de Renda dos executados J.F.da Silva Júnior Comércio ME - CNPJ 

nº 21.593.479/0001-97 e Juarez Florêncio da Silva Júnior – CPF nº 

015.449.511-59, cujas informações positivas deverão ser mantidas na 

forma sigilosa junto ao PJE. Ainda, defiro a realização da pesquisa com 

utilização do sistema RenaJud, para localização de veículos por ventura 

existentes em nome dos devedores. Vindo as informações, intime o 

exequente para manifestação em 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005382-09.2016.8.11.0003

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:

JOARES BERTHOLDO (EXECUTADO)

JOARES BERTHOLDO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005382-09.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido do 

credor constante no Id. 26558472. Entretanto, a declaração de Imposto de 

Renda dos executados o devedor Joares Bertholdo (pessoa física e 

jurídica), portador do CPF nº 567.979.821-20 e CNPJ nº 

23.890.843/0001-06, dos últimos 03 (três) anos, deverão ser obtidas por 

meio do Sistema Infojud, cujas informações positivas deverão ser 

mantidas na forma sigilosa junto ao PJE. Ainda, em razão do manifesto 

desinteresse do exequente nos veículos descritos no Id. 26197323, 

determino seu imediato desbloqueio com utilização do sistema RenaJud. 

Vindo as informações, intime o credor para manifestação em 05 (cinco) 

dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

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

Processo Número: 1008206-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMELA DALETE REIS CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008206-67.2018.8.11.0003. Vistos etc. SAMELA DALETE 

REIS CRUZ, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C EXIBIÇÃO 

DOCUMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BANCO 

DO BRASIL S.A e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA, também qualificadas 

no processo. A autora e a ré Ativos S.A comparecem aos autos e 

informam que houve a formalização de acordo, pugnando por sua 

homologação e extinção do feito em relação as litigantes (Num. 20293896). 

Observa-se que o pacto firmado põe fim ao litígio entre a demandante e a 

2ª ré, que inclusive, já foi devidamente cumprido conforme consta no 

depósito realizado no Id. 20527104. Ex positis, homologo o acordo firmado 

entre as partes supramencionada, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. 

Julgo extinto o processo em relação a ré ATIVOS S.A. SECURITIZADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIROS com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC, 

prosseguindo a demanda em relação ao 1º requerido Banco do Brasil S.A. 

Proceda a retificação no Sistema PJE, procedendo a exclusão do polo 

passivo da ré Ativos S.A. Ciência desta decisão ao demandado Banco do 

Brasil, que devidamente citado apresentou contestação nos autos. 

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, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004128-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN GUIMARAES DE SOUZA (AUTOR(A))

FRANCIELE RIBEIRO GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALVES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004128-30.2018.8.11.0003. Vistos etc. Apesar dos autores 

não terem logrado êxito em localizar o paradeiro do requerido, vê-se que 

ainda não fora diligenciado junto aos sistemas disponíveis ao juízo. Assim, 

nos termos do artigo 256, §3º, do CPC, determino a consulta do atual 

endereço do réu Fábio Alves dos Santos, CPF nº 689.527.671.87, com a 

utilização dos Sistemas BacenJud e Infojud, disponíveis para tal finalidade. 

Vindo as informações, dê-se vista aos autores para manifestação em 05 

(cinco) dias. Restando frustrada a tentativa de citação, ou os 

demandantes informem que os endereços obtidos são os mesmos já 

diligenciados nos autos, desde já, defiro a citação por edital da ré, com 

prazo de 20 (vinte) dias, nos termos dos artigos 246, IV, 256, II e 257, III, 

do CPC, observando que os demandantes são beneficiários da Justiça 

Gratuita. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 30 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005704-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INCORPORADORA NAIM CHARAFEDDINE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (REU)

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO(A))

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1005704-58.2018.11.0003) Ação de Despejo Autora: 

Incorporadora Naim Charafeddine Ltda Réus: Carlos Saraiva Importação e 

Comércio S/A e outros Vistos etc. INCORPORADORA NAIM 

CHARAFEDDINE LTDA, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO de DESPEJO em face de CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E 

COMÉRCIO S/A E OUTROS, também qualificados no processo. No decorrer 

do processo as partes noticiam a realização de acordo, requerendo a 

extinção do presente feito (Id. 19232975 e 22780156). Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto 

firmado entre as partes põe fim ao litígio, vez que fora devidamente 

cumprido, conforme demonstrado no Id. 26084845. Ex Positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos do ajuste fazem parte integrante desta decisão. 

Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Custas serão suportados solidariamente pelos 

requeridos. Condeno os réus ao pagamento da verba honorária, esta a 

favor do patrono da autora, em verba que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Decorrido o prazo recursal pelos 

litigantes, encaminhem os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001890-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

FINANCIAL MANAGEMENT CONTROL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDECI ANGELO FURINI GARCIA OAB - SP136701 (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1001890-09.2016.11.0003) Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídica c/c Danos Morais Requerente: Arlindo Alves dos 

Santos Requeridas: Via Varejo S/A e Financial Management Control Ltda 

Vistos etc. ARLINDO ALVES DOS SANTOS qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C DANOS MORAIS contra VIA VAREJO S/A e FINANCIAL 

MANAGEMENT CONTROL LTDA, também qualificadas no processo. O 

autor aduz que está cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito por 

solicitação da requeridas. Alega que nunca realizou nenhum negócio com 

as demandadas. Afirma que os contratos de n° 11-3937-1832-C13594, no 

valor de R$ 1.354,87 (mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e 

sete centavos) com vencimento em 04.05.2014, deu origem à negativação, 

é nulo de pleno direito, vez que não possui lastro. Diz ter sofrido abalo no 

crédito e visa obter reparação indenizatória. Pugna pela procedência do 

pedido inicial. Juntou documentos. O pedido de antecipação de tutela foi 

deferido (Id. 1674826). Citadas, as demandadas apresentaram 

contestação (Id. 3215192 e 3308983). Aduzem, em preliminar, a 

ilegitimidade passiva ad causum, ante a inexistência de responsabilidades 

de suas partes. No mérito, alegam a existência de relação jurídica entre as 

partes. Arguiram a inexistência de comprovação do dano moral sofrido, 

visto que não agiram com negligência e sim no exercício regular de seu 

direito. Requer a improcedência do pedido inicial. Tréplica (Id. 10668623). 
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Instados a especificar provas que pretendiam produzir, as demandadas 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 10668627 e 11973141). 

Fora designada audiência de conciliação, a qual restou inexitosa (Id. 

15585144). O julgamento foi convertido em diligências, razão pela qual 

fora determinado a primeira requerida que trouxesse aos autos o cheque 

alegado, bem como a nota fiscal da compra do produto (Id. 18423474). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do 

pedido uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da 

produção de outras provas, que inclusive foi dispensada pelo 

demandante, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, 

rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o 

julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - 

vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos 

necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 

38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem 

por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos 

fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da produção de prova em 

audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide 

implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A ilegitimidade passiva ad causam suscitada 

pelas rés não prosperam, eis que a responsabilidade de todos aqueles 

que intervêm na cadeia de fornecimento de produto, é solidária, vez que 

trata-se de relação de consumo entre as partes, isto é foram as 

responsáveis pela inscrição no órgão restritivo de crédito do nome do 

autor, dessarte, a norma cogente consumerista garante a parte 

hipossuficiente da relação jurídica o direito de insurgir-se contra todos 

aqueles que lhe causaram danos, conforme os artigos 7º e 25, § 1°, 

ambos do CDC. Neste sentir, é a jurisprudência: DIREITO CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. EMPRESA DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PASSIVA 

ENTRE CREDOR E SOCIEDADE DE COBRANÇA POR ELE CONTRADADA. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROTESTO DE 

TÍTULO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL. NÃO 

CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJDFT, 4ª 

Turma Cível. Acórdão n. 1036103, 20160710096815 APC, Relator Luís 

Gustavo B. de Oliveira. j. 02/08/2017). Destarte, comentando os 

dispositivos citados, ensina Zelmo Denari: "Preambularmente, importa 

esclarecer que no polo passivo desta relação de responsabilidade se 

encontram todas as espécies de fornecedores, coobrigados e 

solidariamente responsáveis pelo ressarcimento dos vícios de qualidade e 

quantidade eventualmente apurados no fornecimento de bens ou serviços. 

Assim, o consumidor poderá, à sua escolha, exercitar sua pretensão 

contra todos os fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la 

apenas contra um. Prevalecem, in casu, as regras da solidariedade 

passiva, e por isso, a escolha não induz concentração do débito: se o 

escolhido não ressarcir integralmente os danos, o consumidor poderá 

voltar-se contra os demais, conjunta ou isoladamente. Por um critério de 

comodidade e conveniência o consumidor, certamente, dirigirá sua 

pretensão contra o fornecedor imediato, quer se trate de industrial, 

produtor, comerciante ou simples prestador de serviços. Se o 

comerciante, em primeira intenção, responder pelos vícios de qualidade ou 

quantidade - nos termos previstos no §1º do art. 18 - poderá exercitar 

seus direitos regressivos contra o fabricante, produtor ou importador, no 

âmbito da relação interna que se instaura após o pagamento, com vistas à 

recomposição do status quo ante."[1] Isto posto, flagrante é a legitimidade 

das rés para figurar no polo passivo da lide. Desse modo, rejeito as 

preliminares arguidas. A lide tem por objeto a declaração de inexistência 

de relação jurídica entre as partes e pedido indenizatório, em face de dano 

moral advindo do apontamento do nome do autor no rol dos inadimplentes, 

de cuja relação contratual ele não participou. É fato incontroverso que a 

autor teve seu nome negativado por ambas as demandadas (Id. 1626675), 

em razão de dívidas oriundas dos contratos sob o nº 

11-3937-1832-C137594, no valor de R$ R$ 1.354,87 (mil trezentos e 

cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), com vencimento em 

04.05.2014, que alega não ter contraído. O requerente defende a tese da 

inexistência do débito ao argumento de ausência de lastro para a emissão 

e apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Em ações de natureza 

de cunho nitidamente negativo, a distribuição do ônus da prova se 

flexibiliza, cabendo as rés esse ônus, pela inviabilidade de se exigir a 

prova de fato negativo, cuja impossibilidade de realização faz com que 

seja comumente chamada de "prova diabólica". A propósito: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CDC - CRITÉRIO DO JUIZ - PROVA DE 

FATO NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO - 'PROVA 

DIABÓLICA' - APLICAÇÃO DO ART. 333, DO CPC - (...). Embora a relação 

em análise seja indubitavelmente de consumo, já que a administradora de 

consórcio forneceu um serviço ao ora recorrente, não se pode, de 

maneira alguma, inverter o ônus da prova, sob pena de se impossibilitar a 

defesa do direito pleiteado pela recorrida na inicial. Caso se determinasse 

que autora deveria demonstrar que o réu deixou de efetuar os 

pagamentos devidos, estar-se-ia tentando obrigá-la a fazer prova de fato 

negativo, a qual, na imensa maioria das vezes, e no caso em julgamento, 

em particular, é absolutamente impossível de se realizar, motivo pelo qual 

costuma ser caracterizada pela doutrina e pela jurisprudência como 

'diabólica'. (...)" (TAMG, 5ª Câm. Cível, AI nº 376.586-6, rel. Juiz Mariné da 

Cunha). "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ROL DE TESTEMUNHAS DECLARADO 

INTEMPESTIVO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - 

IMPUGNAÇÃO DAS DESPESAS - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - 

NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RECIBOS - DANO MORAL - 

PRESUNÇÃO - ATO POTENCIALMENTE DANOSO - FIXAÇÃO. (...) - A 

inexistência das despesas exigidas pela administradora de cartões de 

crédito constitui fato negativo cuja prova não se pode exigir da parte 

autora, exigindo-se da ré a demonstração de sua existência sob pena de 

se considerar ilegítima a cobrança dos valores respectivos. (...)" (TAMG, 

6ª Câm. Cível, Ap. Cível nº 441.845-3, rel. Juiz Elias Camilo). Sobre o tema, 

confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória 

negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 

porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas 

pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 

distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição 

processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial."[2] Ante todo o exposto, 

fica claro que a cobrança feita pelas demandadas, que motivou a 

negativação do nome do autor, é indevida, por se referir a serviço não 

contratado. Assim, não é aplicável ao caso em análise a hipótese do art. 

14, § 3º, II do CDC, que reza: "Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3º - o fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro." Nesse sentido, sendo inviável a postulante produzir prova 

negativa, no sentido de que jamais contratou com as demandadas, tenho 

que esta última deve responder civilmente pelos riscos dos negócios e por 

serem negligentes. A despeito da tese defensiva das requeridas, entendo 

que ao cobrarem as dívidas que não pertencem ao autor e sim a um 

terceiro não identificado, age com culpa, devendo ressarcir os prejuízos 

causados pelas vossas negligências. No caso dos autos, resta 

evidenciado que a culpa é exclusiva das rés, visto que não há na espécie 

situação que exima as requeridas da responsabilidade dos prejuízos 

suportados pela autora, pois ambas demandadas são as responsáveis 

pela negativação do contrato supracitado. Tem-se que as requeridas 

foram negligentes ao firmarem os contratos prestados, pois nestes casos 

são exigidas uma análise apuradas dos documentos que lhe são 

apresentados, sendo que não há qualquer tipo de prova da existência do 

contrato que originou a negativação. Em tela, vislumbra-se que o autor não 

teve seus documentos furtados, mas sim falsificados por um terceiro não 

identificado. Ora, para evitar situações análogas, devem as sociedades 

empresárias como as demandadas, agirem com o cuidado possível, 
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realizando, por exemplo, investigações das procedências dos documentos 

citados. Tal controle se faz necessário, pois constantemente verifica-se a 

ocorrência dos mesmos acontecimentos noticiados nesta demanda, em 

diversas instituições e sociedades empresariais que atuam na mesma 

área das requeridas. Neste sentir segue a lição de Carlos Roberto 

Gonçalves: "Quando, no entanto, o ato de terceiro é a causa exclusiva do 

prejuízo, desaparece a relação de causalidade entre a ação ou a omissão 

do agente e o dano. A exclusão da responsabilidade se dará porque o 

fato de terceiro se reveste de características semelhantes às do caso 

fortuito, sendo imprevisível e inevitável. Melhor dizendo, somente quando o 

fato de terceiro se revestir dessas características, e, portanto, 

equiparar-se ao caso fortuito ou à força maior, é que poderá ser excluída 

a responsabilidade do causador direto do dano."[3] No outro ponto, 

ressalta-se que, para a caracterização do dano moral, bastaria a simples 

inclusão indevida dos apontamentos negativos, sendo irrelevante a 

demonstração do prejuízo concreto sofrido pela parte. Nesse sentido 

remansosa é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. RESPONSABILIDADE 

CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. A responsabilidade das instituições financeiras 

é objetiva, encontrando fundamento na Teoria do Risco do 

Empreendimento, respondendo, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas 

decorrentes dos serviços que lhes presta, motivo pelo qual somente não 

serão responsabilizadas quando houver prova da inexistência do defeito 

ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Na hipótese, é 

defeituosa a conduta do banco demandado ao inscrever o nome da 

consumidora em cadastros de inadimplentes, em razão do débito objeto da 

petição inicial, cuja origem se desconhece. Inclusive o demandado admite 

que houve erro quando do lançamento do valor inscrito. Portanto, de rigor 

o acolhimento do pedido de declaração de inexistência do débito apontado 

na inicial. 2. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. O dano moral oriundo de 

inscrição negativa indevida do nome da consumidora em cadastros de 

inadimplentes prescinde de comprovação, configurando-se IN RE IPSA, 

porquanto se trata de dano presumido, cuja lesão decorre da própria... 

ilicitude do fato. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Para o arbitramento do valor 

da reparação dos danos morais o julgador deve atentar para a capacidade 

econômica, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter 

compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor. 

Indenização fixada relevando as peculiaridades do caso, especialmente 

porque a anotação ficou ativa por curto período (05 dias), bem como 

porque, embora no momento em que efetivada a parte não contasse com 

nenhuma outra ativa em seu nome, há considerável histórico de inscrições 

desabonatórias, anteriores e posteriores às anotações questionadas. 

APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA, À UNANIMIDADE. APELAÇÃO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70079159851, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 24/04/2019).(TJ-RS - 

AC: 70079159851 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de 

Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019). In casu, as demandadas 

não comprovaram os fatos alegados na contestação, não passando do 

campo da argumentação, vez que não trouxeram nenhum documento 

comprobatório da relação jurídica havida entre as partes, tampouco a 

origem do contrato. No que concerne ao valor do dano moral, o quantum 

deve ser arbitrado com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios 

da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social da ofendida e 

da situação econômica das ofensoras. Deve-se considerar, ainda, na sua 

fixação, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, as 

punições das ofensoras, como forma de coibir a sua reincidência na 

prática delituosa, e, por outro, a compensação da vítima pela dor e 

sofrimento vivenciados. Ressalta-se que a indenização não pode 

representar enriquecimento injustificado do ofendido, mas deve atender ao 

caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, e 

atender à natureza reparatório-compensatória, considerando-se as 

circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, a gravidade do 

dano, comportamentos das ofensoras e ofendida, repercussão do fato e 

capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo, tudo de forma a 

evitar o enriquecimento injustificado, mas que também de forma a 

assegurar o caráter pedagógico a que se propõe a condenação 

indenizatória. Dessa forma, uma vez comprovada nos autos a trilogia 

estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade civil, como a prática de 

um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a 

conduta injurídica, procedendo o pedido indenizatório. No caso em 

comento, as circunstâncias do caso; as condições pessoais das 

ofensoras e a gravidade do dano, principalmente, impõem a sua fixação 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se revela adequado aos 

propósitos as quais a indenização se destina, observados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A quantia ora arbitrada atende 

satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e 

constrangimento dorequerente, bem como, representa sanção as 

demandadas de forma que agirão de maneira mais cautelosa quando 

adotarem medidas que possam prejudicar seus clientes ou terceiros com 

quem não contratou. Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Ratifico os termos da liminar 

concedida em sede de antecipação de tutela e declaro inexistentes os 

débitos dos contratos sob o n° 11-3937-1832-C13594, no valor de R$ 

1.354,87 (um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete 

centavos) com vencimento em 04.05.2014. Observando o critério de 

razoabilidade, condições econômicas das demandadas, bem como do 

requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno as 

requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor, a título de ressarcimento 

pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A 

correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os 

juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação 

contratual, desde a citação. Condeno, ainda, as rés, na forma solidária, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a 

favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do 

CPC. Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente 

para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito [1]In: GRINOVER, Ada Pellegrini e 

outros. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos 

autores do anteprojeto, 2a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, p. 

99-100. [2] Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., v. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90. [3] in, Direito Civil Brasileiro, Vol. IV, 

3ª ed., p. 442.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006961-21.2018.8.11.0003
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LAERCIO APARECIDO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1006961-21.2018.11.0003) Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Laércio 

Aparecido Leite Requerida: Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia 

S.A Vistos etc. LAÉRCIO APARECIDO LEITE, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também qualificada no processo, 

visando obter a declaração de inexistência de dívida. O autor aduz ser 

consumidor da ré, identificada pela Unidade Consumidora nº 6/1304430-0. 

Diz que a ré emitiu fatura extraordinária com vencimento em março/2018, 

no valor de R$ 1.742,18 (mil, setecentos e quarenta e dois e dezoito 

centavos). Alega que se encontra inadimplente com a fatura de energia 

elétrica e, em razão da fatura extraordinária, pode ter o fornecimento de 

energia suspenso. Sustenta que os atos praticados pela requerida são 

arbitrários e ilegais. Invoca a proteção da tutela jurisdicional para a 

declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes e o 

ressarcimento do dano descrito na inicial. Juntou documentos. O pedido de 

tutela provisória de urgência foi deferido (Id. 15305578). Citada, a ré 

apresentou contestação juntamente com a reconvenção (Id. 15633011). 

Diz ter vistoriado o imóvel de posse do autor onde foi constatado um 

defeito no medidor que ocasiona desvio de energia no ramal de entrada, o 
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qual ocasionava ao usuário um faturamento menor do consumo, vez que 

parte da energia elétrica era desviada sem que houvesse o faturamento. 

Alega que adotou todos os procedimentos previstos na Resolução nº 

414/2010 da ANEEL. Diz que, em razão disso, promoveu a revisão no 

faturamento do serviço prestado, gerando uma diferença a menor do que 

aquele efetivamente consumido. Sustenta a legalidade dos atos 

fiscalizatórios, inclusive oportunizando ao consumidor o contraditório e 

ampla defesa. Requer a procedência do pleito da reconvenção e a 

improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

17255104). Instados as especificarem as provas que pretendiam produzir, 

a parte ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 23806655). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do 

pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na 

forma do art. 355, I, do CPC. Mesmo por que o autor pugnou pelo 

julgamento da lide. O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 

2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. A lide tem por 

objeto a declaração de inexistência de débito e pedido indenizatório, em 

face de dano moral advindo da ameaça da suspensão do fornecimento do 

serviço de energia elétrica. In casu, o autor alega que a demandada 

apurou, de forma unilateral, a existência de irregularidade no medidor de 

consumo de energia de sua unidade consumidora, gerando a emissão de 

fatura no valor de R$ 1.742,18 (mil, setecentos e quarenta e dois e dezoito 

centavos), referente a consumo não faturado. Diferentemente do alegado 

pelo autor, por ocasião da inspeção, a concessionária emitiu o Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº 664139, onde foi constatado "medidor com 

tampa perfurado e quebrado", o que ocasiona o descaminho de energia no 

ramal de entrada. Cumpre salientar que no termo de comunicado de 

substituição de medidor, com a finalidade de aferição, o autor não desejou 

acompanhar tal análise, conforme o Id. 15633009. Vê-se, assim, que o 

proprietário do imóvel foi devidamente notificado, não sendo verdadeira, 

portanto, a alegação de que o procedimento foi unilateral. A prova objetiva 

produzida é que, por inoperância, o medidor marcava consumo menor do 

que o real, o que beneficiou diretamente o consumidor, ao analisar o 

histórico de contas juntado pela ré no Id. 15633006, que segue: Mês 

Consumo (KW) Valor OUT/2017 50 R$ 74,19 NOV/2017 50 R$ 83,46 

DEZ/2017 50 R$ 79,76 JAN/2018 50 R$ 86,43 FEV/2018 2.187 R$ 1.742,18 

MAR/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 136 113 131 91 R$ 114,86 R$ 

102,78 R$ 129,98 R$ 91,61 Registra-se que o demandante limita-se, 

tão-somente, em afirmar que a diferença apurada não reflete o seu 

consumo. Entretanto, não demonstrou motivos plausíveis que ensejasse a 

diminuição do seu consumo de energia do mês de fevereiro/2018, não 

dando credibilidade nas alegações de que a cobrança não condiz com o 

utilizado na UC. Consoante o disposto no artigo 129 da Resolução nº 

414/2010, da ANEEL, vigente à época da inspeção, na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor, sendo que para comprovar 

eventual irregularidade, deve, dentre outros, "solicitar perícia técnica, a 

seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu 

representante legal" (artigo 129, §1º, inciso II). Outrossim, foi encaminhada 

ao autor a notificação acerca das irregularidades e do débito apurado, 

decorrente do consumo não faturado, sendo-lhe oportunizada a 

apresentação de recurso administrativo, em caso de discordância, o que 

não fora feito. Saliento que, ao ser instado a especificar as provas que 

pretendia produzir, quedou-se inerte. Dessa forma, depreende-se do 

conjunto probatório carreado aos autos que os direitos constitucionais ao 

efetivo contraditório e à ampla defesa restaram observados, na medida em 

que, após a inspeção realizada, facultou-se ao consumidor acompanhar a 

apuração da irregularidade que lhe fora atribuída. Resta saber, portanto, 

se da inoperância do medidor, que se encontra incontroversa, resultou 

registro a menor do consumo de energia na unidade consumidora, a fim de 

legitimar a exigência da cobrança não faturada. Ressalta-se que a culpa 

pelos danos ocasionados ao medidor independe da autoria, pois o 

aparelho encontrava-se sob a custódia e responsabilidade do usuário do 

serviço, conforme dispõe o artigo 167, inciso IV, da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL. Nesse contexto, conforme narrado acima, o histórico 

de consumo juntado na inicial, reputa-se incompatível com o consumo 

verificado anteriormente à regularização da unidade com o consumo real 

subsequente. Para o cálculo das diferenças na medição do consumo de 

energia, verifica-se que a concessionária de energia elétrica utilizou-se de 

metodologia expressamente autorizada pela ANEEL, na Resolução nº 

456/2000: Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento 

irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha 

provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido 

qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes 

providências: IV - proceder a revisão do faturamento com base nas 

diferenças entre os valores efetivamente faturados e os apurados por 

meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do 

disposto nos arts. 73, 74 e 90: c) no caso de inviabilidade de utilização de 

ambos os critérios, determinação dos consumos de energia elétrica e/ou 

das demandas de potência ativas e reativas excedentes por meio de 

estimativa, com base na carga instalada no momento da constatação da 

irregularidade, aplicando fatores de carga e de demanda obtidos a partir 

de outras unidades consumidoras com atividades similares. A utilização do 

critério supracitado como parâmetro é razoável e legal para possibilitar a 

apuração do total da energia consumida e não faturada. A Resolução nº 

456/2000, que prevê de forma expressa a utilização de tal metodologia, foi 

expedida dentro do âmbito de competência da ANEEL, que é a agência 

reguladora responsável pela regulamentação e normatização das relações 

entre concessionárias e consumidores no setor energético. Mesmo com a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, não há como 

afastar a utilização do critério supracitado. O CDC não prevê qualquer 

regra para a apuração de consumo de energia a menor, enquanto que a 

Resolução da ANEEL trata especificamente sobre a matéria. Além disso, o 

possuidor da unidade consumidora tem o dever de zelar pela integridade 

do medidor de consumo, ficando sujeito às penalidades pelo 

descumprimento de tal ônus, pois o aparelho encontra-se sob sua 

custódia e responsabilidade, conforme acima explicitado, sendo certo que 

da irregularidade lhe restou benefício de um consumo maior. Importante 

salientar ainda que o crédito da demandada não constitui uma penalidade 

imposta a consumidora em razão da alteração no medidor, mas, apenas, a 

arrecadação daquilo que foi efetivamente gasto e não foi pago. Assim, 

ainda que o demandante não tenha realizado qualquer intervenção no 

medidor, ele se beneficiou pelo fornecimento de energia que não foi 

faturado, sendo devedor do valor apurado pela ré em observância aos 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e da 

Resolução nº 456/2000, da ANEEL. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL. CEMIG. IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR. REGULAR 

INSPEÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. CONVITE PARA 

COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DO 

CONSUMO NÃO FATURADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANEEL N. 

414/10. LEGALIDADE DO DÉBITO APURADO. DANOS MORAIS 

INCABÍVEIS. Constatada violação do aparelho medidor de energia elétrica, 

o débito relativo ao consumo não faturado deve ser apurado nos termos 

do art. 130, III, da Resolução ANEEL n. 414/2010. Assim, comprovada a 

adulteração do equipamento de medição e não tendo havido nenhuma 

irregularidade no procedimento de cobrança adotado pela ré, não há falar 

em danos morais. O fato do autor não participar da calibração técnica do 

medidor retirado de sua unidade consumidora, não conduz à ilicitude do 

procedimento administrativo, mormente se, comunicado a acompanhar a 

avaliação, quedou-se inerte. (TJMG - Apelação Cível 

1.0040.11.011824-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 5ª 

CÂMARA CÍVEL). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE DÉBITO 

DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADO 

PELA CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - TERMO DE OCORRENCIA DE 

IRREGULARIDADE ASSINADO POR EMPREGADO DA EMPRESA - 
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APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - RESPEITO AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - AUMENTO DOS ÍNDICES DE 

CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR - PERÍCIA TÉCNICA - 

LEGALIDADE DA COBRANÇA - CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DO DÉBITO - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 130 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº. 414/2010 - 

REFORMA DA SENTENÇA. 1 - É válida a intimação realizada na pessoa, 

que se apresenta, sem ressalvas, na sede e como representante da 

empresa, eis que incidente, nesse caso, a consagrada teoria da 

aparência. 2 - Se a concessionária de energia elétrica apurou débito 

devido pelo consumidor, respeitando o princípio do contraditório e da 

ampla defesa, em virtude de comprovada violação de medidor, resta 

patente a possibilidade de acertamento da quantia. 3 - Realizado relatório 

de calibração no aparelho, que confirma o registro a menor da energia 

elétrica utilizada, resta corroborado o prejuízo da concessionária, 

confirmado pelo aumento do consumo registrado após a substituição do 

medidor violado. 4 - O cálculo dos valores referentes ao consumo de 

energia elétrica não faturada deve ser realizado conforme as regras da 

Resolução ANEEL 414/2010. (TJMG - Apelação Cível 

1.0194.11.007062-1/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª 

CÂMARA CÍVEL). Forçoso concluir que constatada a regularidade e a 

legitimidade do crédito apurado pela concessionária, em virtude da revisão 

do faturamento de consumo de energia elétrica na unidade consumidora 

do autor, não há que se falar na anulação do débito e, tampouco, na 

condenação da ré, em danos morais. No que tange a pleito da 

reconvenção, vislumbro que diante dos fatos expostos concluo que, 

embora não comprovada a responsabilidade pela realização da fraude, 

apurou-se por certa a sua existência, visto que o laudo pericial fora 

concludente no sentido de apontar a irregularidade na unidade energética 

e inexistiu qualquer prova capaz de infirmar a presunção de sua 

veracidade, sendo isso o que basta à improcedência do petitório inicial e a 

procedência do pedido reconvencional. Ex Positis, e de tudo mais que dos 

autos consta julgo improcedente o pedido inicial. Revogo a tutela provisória 

concedida nos autos. Julgo procedente ao pedido deduzido na 

reconvenção, condenando ao autor/reconvindo a pagar a ré/reconvinte a 

quantia de R$ 1.742,18 (mil, setecentos e quarenta e dois e dezoito 

centavos). Condeno o demandante ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, a favor do patrono da ré, em verba que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC. A sucumbência 

somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ou 

havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito
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Código Processo nº. 1013130-24.2018.8.11.0003 Ação Indenizatória por 

Danos Morais e Materiais Requerente: Thalles Kauan Ribeiro Palhano rep. 

por Tatiane da Silva Ribeiro Requerida: GOL Linhas Aéreas S/A Vistos etc. 

THALLES KAUAN RIBEIRO PALHANO representado pela sua genitora 

TATIANE DA SILVA RIBEIRO, ambos qualificados nos autos, ingressou 

com AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS contra a 

GOL LINHAS ÁREAS S/A, também qualificada no processo, visando a 

condenação da requerida na reparação dos danos descritos na inicial. O 

autor sustenta que estava com voo agendado para o dia 20.12.2017, de 

Cuiabá/MT a Guarulhos/SP, com chegada prevista para às 21h30, onde 

faria conexão no voo 1528 às 23h30, com destino final em Fortaleza/CE, 

chegando às 1h50 do dia 21.12.2017. Diz que ao chegar no aeroporto de 

Cuiabá/MT, com 02 (duas) horas de antecedência ao horário previsto para 

o embarque e, ao entrar na área de embarque, teve que esperar por mais 

04 (quatro) horas. Argui que no aeroporto de Guarulhos/SP, em face do 

primeiro atraso e demais erros da companhia aérea requerida, seu lugar 

no voo que sairia às 23h30min, com destino a Fortaleza/CE, foi cancelado, 

tendo sido retornada a viagem para o dia 21.12.2017 às 7h50, resultando 

em um atraso de 12 (doze) horas. Sustenta que nenhuma justificativa, seja 

verbal ou documental, foi apresentada pela requerida, bem como não lhe 

foram fornecidos meios de comunicação, alimentação e hospedagem. 

Pede a procedência do pleito indenizatório. Juntaram documentos. A 

requerida apresentou defesa (Id. 18674822). No mérito aduz a ausência 

dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil. 

Sustenta que o atraso do voo ocorreu devido a ocorrência de alto índice 

de tráfego na malha aeroviária. Alega, ainda, que nenhum dano restou 

comprovado pelo requerente. Pede a improcedência da demanda. Juntou 

documentos. Tréplica (Id. 21934542). O Órgão Ministerial manifestou-se 

pela procedência do pleito inicial (Id. 25323585). As partes pleitearam pelo 

julgamento antecipado da lide. Os autos vieram-me conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. A prova produzida é suficiente para solução da lide e não há 

necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC. A 

lide versa sobre pedido de indenização por danos morais e materiais em 

face da má prestação de serviços pela requerida. O vínculo contratual 

entre as partes enquadra-se no conceito de relação de consumo, 

encontrando-se, de um lado, pessoa física como destinatária final do 

serviço prestado, e, do outro lado, a empresa que presta serviços de 

transporte aéreo mediante remuneração. Essa espécie de relação jurídica 

encontra disciplina especial na Lei 8.078/90. Para o amparo legal foi 

considerada a posição fragilizada normalmente ocupada pelo consumidor, 

que apenas adere às condições propostas pelo fornecedor com limitada 

liberdade de contratar. Ante esse quadro a lei confere proteção especial 

ao consumidor. A configuração da responsabilidade civil nas relações de 

consumo dispensa a caracterização da culpa, sendo suficiente a prova da 

prática do ato ilícito e do nexo de causalidade entre essa conduta e o 

dano. É o que dispõe expressamente o art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ao determinar que o fornecedor de serviços responde, 

independente da existência de culpa, pela reparação de danos causados 

aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos. Registra-se que a prestação de serviço pode ser considerada 

defeituosa quando não se presta para o fim razoavelmente esperado; ou 

seja, quando há uma frustração da expectativa que motivou a formação 

do vínculo contratual, configurando-se, dessa forma, ofensa à boa-fé 

objetiva. Como decorre do disposto no art. 20 do CDC, o serviço deve ser 

adequado, prestando-se para o fim esperado, e deve corresponder às 

indicações constantes da oferta. O artigo 6º, III, do diploma protecionista, 

versa, ainda, ser direito do consumidor receber informações adequadas e 

claras sobre os produtos e serviços. Cumpre salientar, ainda, que sendo 

as empresas de navegação aérea concessionárias do serviço público 

(art. 22, XII, c, da CF/88), estão sujeitas à responsabilidade objetiva, 

conforme estabelece o art. 37, §6º da Constituição Federal. Nessa senda, 

a responsabilidade da empresa aérea independe da existência da culpa e 

tem ela o dever de prestar informações suficientes e adequadas sobre a 

fruição e os riscos do serviço prestado, somente podendo ser elidida a 

sua responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso 

fortuito ou força maior. No caso em tela, incontroverso que houve atraso 

do voo do autor, o que impediu que partisse de Cuiabá/MT, na data de 

20/12/2017; sendo cancelado o voo que sairia de Guarulhos/SP com 

destino a Fortaleza/CE, tendo o requerente somente feito o embarque as 

07h50 do dia 21.12.2017. Em que pese as argumentações da requerida de 

que o atraso do voo ocorreu devido a ocorrência de alto índice de tráfego 

na malha aeroviária, nota-se que os motivos alegados não foram 

comprovados, motivo pelo qual não prospera a tese de que está presente 

a excludente da responsabilidade. Essa situação não autoriza a ré a 

deixar de prestar as informações básicas a seus passageiros, nem 

mesmo negar a assistência que os consumidores necessitavam até que o 

serviço se restabelecesse. Na situação sub judice a má prestação do 

serviço pela ré não decorre do simples fato do atraso dos voos, mas sim 

de visível falha no dever de informação e no atendimento mínimo das 

necessidades dos passageiros, o que lhe cabia, consoante a previsão do 

art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Necessário frisar que o 

autor ficou em um total de 12 (doze) horas de espera no aeroporto 

aguardando informações e, depois dessa espera, conseguiu fazer a 
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viagem que havia contratado. Tal situação denota claramente a falha na 

prestação do serviço, pois - como bem ressaltou o demandante – os 

prejuízos poderiam ter sido evitados pela demandada caso tivesse 

fornecido todas as informações sobre o ocorrido e providenciado o 

alojamento e acomodação adequados aos seus passageiros, 

principalmente em relação ao requerente e sua avó materna, vez que esta 

é idosa. Dessa forma, evidente é o nexo de causalidade entre o agir da 

requerida e os prejuízos sofridos pelo demandante. Nesse sentido: 

CONTRATO TRANSPORTE AÉREO. MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO 

PRESERVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS 

E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. - A ocorrência de casos 

fortuitos, como por exemplo problemas com o tráfego aéreo decorrentes 

de condições meteorológicas, excluem a responsabilidade da empresa por 

eventual atraso ou cancelamento de voo, contudo, devem ser 

comprovados, ônus que, na espécie, não se desincumbiu a empresa 

aérea recorrente - A fixação do quantum da indenização por danos morais 

deve levar em consideração os critérios da proporcionalidade e 

razoabilidade, adequando-se quando não respeitar esses parâmetros. 

(TJ-RO - RI: 70269821320188220001 RO 7026982-13.2018.822.0001, Data 

de Julgamento: 18/02/2019). Quanto a reparação dos danos morais, este 

afigura-se inegável o dissabor, o descontentamento, a aflição, a sensação 

de impotência, e frustração que sentiu o requerente ao ter que esperar 

por doze horas, para efetuar o embarque no dia 21.12.2017, que estava 

previsto para o dia 20,12,2017. Sendo o transporte aéreo um serviço 

público concedido pela União (CF, art. 21, XII, c), as empresas que o 

exploram estão submetidas ao regime de indenização integral previsto no 

art. 6º do CDC, não havendo que se falar em limitação para a indenização, 

a título de danos morais. Para Cunha Gonçalves, citado por Augusto 

Zenun ("Dano Moral e sua Reparação,"), o dano moral "é prejuízo 

resultante da ofensa a integridade psíquica ou à personalidade moral, com 

possível ou efetivo prejuízo do patrimônio moral." Tem-se que os fatos 

narrados na exordial causou dano moral ao demandante, sendo que o 

dano moral abrange aquelas agressões que agravam a naturalidade dos 

fatos da vida, causando aflições e angústias profundas e contundentes 

no espírito da vítima. É lição de Carlos Alberto Bittar "Uma vez constatada 

a conduta lesiva, ou definida objetivamente a repercussão negativa na 

esfera do lesado, surge a obrigação de reparar o dano para o agente". 

Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO 

COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL - CANCELAMENTO E ATRASO DE 

VOO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO. Havendo cancelamento de voo, 

sem a devida reacomodação do passageiro na mesma data e horário 

segundo a legítima expectativa quando da contratação dos serviços, é de 

se reconhecer o direito a reparação pelo dano moral decorrente do 

desconforto e angústia experimentados, bem como da frustração ante a 

impossibilidade de realização de viagem programada. (TJ-MG - AC: 

10000190469635001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de 

Julgamento: 18/09/2019, Data de Publicação: 20/09/2019) Os danos morais 

restaram sobejamente demonstrados, sendo incontroversos os 

dissabores experimentados pelo autor - inclusive a ausência de 

assistência. Quanto ao dano moral, conforme ensina AGUIAR DIAS: "o 

dano moral é conseqüência irrecusável do fato danoso. Este o prova 'per 

se'" ("in" "Responsabilidade Civil", Ed. Forense, 10ª ed., 1995). O mesmo 

autor, citando MINOZZI, ensina que o conteúdo do dano moral: "não é 

dinheiro, nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o 

espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral, uma 

dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuído à palavra dor o 

mais largo significado" ("in" "Da Responsabilidade Civil", 2°/721). No 

tocante ao quantum indenizatório, há de se primar pela razoabilidade na 

fixação dos valores de indenização, sendo que, em caso de dano moral, 

decorrente de cancelamento de voo, é necessário ter-se sempre em 

mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que 

sirva de exemplo e punição para a ré, mas, por outro lado, nunca deve ser 

fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como 

compensação pela dor sofrida. É certo que inexiste um parâmetro legal 

para se quantificar o valor de uma indenização por dano moral. A 

indenização, em casos tais, atende a função de desestimular o autor do 

dano de praticá-lo novamente. A fixação da reparação é tarefa atribuída 

ao julgador que deve se basear nas peculiaridades do caso concreto, 

atendendo a alguns parâmetros, quais sejam: a posição social do autor, o 

grau de culpabilidade do réu, as consequências do ato danoso e o caráter 

sancionador, pois a compensação da vítima deve ter um sentido punitivo 

ao lesionador. Deve-se ter em conta que a indenização não pode 

representar enriquecimento injustificado do ofendido, mas também deve 

atender ao caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir 

reincidências, e atender ainda à natureza reparatório-compensatória que 

deve sempre informar as indenizações por dano moral, levando-se em 

consideração as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, 

atentando à gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, 

repercussão do fato e, capacidade de absorção por parte de quem sofre 

o abalo, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. Ao passo que afasto o valor pleiteado pelo autor, arbitro 

os danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais). A quantia ora arbitrada 

atende, satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o 

sofrimento e constrangimento do autor, e representando sanção à 

requerida, de forma que agirão de maneira mais cautelosa quando adotar 

medidas que possam prejudicar seus clientes. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da 

requerida, bem como do autor, evitando-se o enriquecimento sem causa, 

condeno a demandada a pagar ao requerente, a título de ressarcimento 

pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A 

correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os 

juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação 

contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, observando a regra estabelecida no artigo 20, § 3º, 

do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. Ciência ao Parquet. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 de março 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002809-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SILVEIRA DOS SANTOS OAB - 032.404.161-66 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002809-90.2019.8.11.0003 Ação de Cobrança c/c 

Ação Indenizatória de Responsabilidade Civil por Danos Morais 

Requerente: Eduardo Cristyan de Souza representado por Elizângela 

Silveira dos Santos 1º Requerido: Bradesco Administradora de Consórcio 

Ltda 2º Requerido: Bradesco Vida e Previdência S/A Vistos etc. 

EDUARDO CRISTYAN DE SOUZA representado pela sua genitora 

ELIZÂNGELA SILVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE COBRANÇA C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS contra BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A, também qualificados no processo, objetivando o 

recebimento de prêmio de apólice de seguro de vida descrito nos autos. O 

autor alega que é filho do de cujus de ETVALDO DE SOUZA SOBRINHO, 

que foi a óbito em 04.09.2017. Alega que seu genitor era cliente dos 

requeridos, de quem adquiriu um consórcio de um veículo NV PALIO FIRE 

1.0 FL, do Grupo 7354, Cota 152, Plano72, no valor da época de R$ 

30.040,00, (trinta mil e quarenta reais), pagando parcelas mensais de R$ 

1.160,66 (um mil, cento e sessenta reais e sessenta e seis centavos), 

incluso pagava um seguro de vida. Diz que o de cujus, quitou o consórcio 

em setembro de 2016, pagando as 72 parcelas do plano consorciado, no 

entanto, não resgatou o prêmio. Argui que com o falecimento do Sr. 

Etvaldo de Souza, a genitora do requerente procurou o banco Bradesco 

para recebimento do prêmio do consórcio referente a cota 152 do grupo 

7354, devidamente quitado, e não entregue ao consorciado. Diz ter 
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procurado o PROCON, vez que não conseguia receber o valor do seguro 

pela via administrativa. Alega que faz jus ao recebimento do prêmio e 

requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos. O requerido 

Bradesco Vida e Previdência apresentou defesa (Id. 20953283). Sustenta 

que o de cujus, possuía duas cotas de consórcios, ambas garantidas por 

seguro prestamista, quais sejam: Grupo 6590 - Cota 00-063 - Contrato 

6074554 - Plano 072, encerrada em janeiro de 2015; e Grupo 7354 - Cota 

50-152 - Contrato 6732116 - Plano 072, que trata-se de cota transferida a 

terceiro. Diz que os dois grupos de consórcio foram encerrados antes da 

ocorrência do sinistro. Alega a inexistência do dever de indenizar e que os 

danos morais não restaram comprovados. Requer a improcedência do 

pedido. Juntou documentos. O requerido Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda apresentou contestação (Id. 21100284). Alega em 

preliminar a ausência de interesse processual do autor. No mérito, alega a 

inexistência de danos morais. Pede a extinção do feito e juntou 

documentos. Tréplica (Id. 21879394). O Órgão Ministerial manifestou pela 

extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI 

do CPC (Id. 28719167) Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido, uma vez que a questão de mérito 

prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC. O fim 

colimado na exordial cinge-se no pedido de pagamento de indenização 

securitária, em razão do falecimento do segurado ETVALDO DE SOUZA 

SOBRINHO. Pelo que se extrai dos autos a Cota 50-152, do Grupo 7354, 

do Contrato 6732116, teria sido transferida para terceiro, com o que 

evidentemente, não teria o requerente mais nenhum direito a pleitear. 

Foram solicitadas informações acerca da transferência da referida cota, 

tendo o autor e o segundo requerido se manifestado, conforme se vê nos 

Id’s: 26170505 e 26188935. Pois bem. Vê-se pelo extrato constante no Id. 

20953542 e do termo de cessão de direitos e obrigações anexo no Id. 

26188940, que a Cota 152 do Grupo 7354 referente ao veículo NV PALIO 

FIRE 1.0 FL, foi transferida a terceiro, Sr. Jhon Lennon Dalla Nora. Dessa 

maneira, a transferência de cota do grupo de consórcio, através da 

cessão de direitos e obrigações, tornou o autor parte ilegítima para 

reivindicar o recebimento do prêmio de seguro, visto que tais direitos 

foram transmitidos ao cessionário, razão pela qual não tem direito ao 

recebimento do prêmio. Destarte, considerando que cumpre ao julgador, 

antes da análise do mérito da questão, verificar as condições da ação, e 

sendo a legitimidade ad causam uma questão de ordem pública, a ser 

reconhecida em qualquer fase do processo, levando-se em conta que 

houve a transferência da Cota 152 do Grupo 7354 para o terceiro, visível 

é a ilegitimidade do autor para figurar no pólo ativo da lide, fato que impõe 

sua exclusão processual, e, por conseguinte, na extinção do feito. Ex 

positis, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva do requerido, julgo 

extinto o processo, com amparo no artigo 485, VI do Código de Processo 

Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes a favor do patrono da ré, em verba que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, § 8º do CPC. Entretanto 

suspendo sua cobrança, ante o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA BITENCOURT DA SILVA BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000301-74.2019.8.11.0003 Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência. Requerente: Iracilda Bitencourt da Silva 

Braz Requerido: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

padronizados NPL I Vistos etc. IRACILDA BITENCOURT DA SILVA BRAZ, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA contra FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I 

também qualificado no processo, visando obter a declaração de 

inexistência do débito objeto da lide e reparação dos danos descritos na 

inicial. A autora aduz que seu nome foi encaminhado pelo requerido aos 

órgãos de proteção ao crédito em razão de supostos serviços não 

quitados. Assevera nunca ter firmado qualquer tipo de contrato com o réu. 

Sustenta a dimensão do dano sofrido ao tentar efetuar compras no 

comércio local, eis que seu nome estava negativado. Requer a 

procedência do pleito inicial. Juntou documentos. A tutela de urgência foi 

deferida (Id. 17376225). A requerida apresentou contestação (Id. 

18372706). No mérito, alega que a negativação questionada na presente 

demanda foi objeto de cessão do Banco Bradesco S/A para o requerido, 

conforme notificação providenciada pela SERASA. Sustenta a inexistência 

do dano, porquanto a negativação se baseou no exercício regular de 

direito, em razão da existência de débito. Alega a ausência de provas do 

dano moral suscitado pela autora. Requer a improcedência do pleito inicial. 

Juntou documentos. Tréplica (Id. 20033288). Intimados para especificação 

de provas, as partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra, conhecendo diretamente 

do pedido, uma vez que a questão de mérito, sendo unicamente de direito, 

prescinde da produção de outras provas além das constantes dos autos, 

na forma do artigo 355, I, do CPC. O objeto da lide cinge-se na 

inexigibilidade do débito, objeto de restrição junto aos órgãos de proteção 

ao crédito e, ainda, no ressarcimento dos danos descritos na inicial. A 

reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica na doutrina e 

na jurisprudência, mormente após o advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

de 05.10.88 (art. 5º, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o nº 37, 

pelo STJ. Como observa Aguiar Dias, citado pelo Des. Oscar Gomes 

Nunes do TARS: "a reparação do dano moral é hoje admitida em quase 

todos os países civilizados. A seu favor e com o prestígio de sua 

autoridade pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, afirmando que não é 

possível, em sociedade avançada como a nossa, tolerar o contra-senso 

de mandar reparar o menor dano patrimonial e deixar sem reparação o 

dano moral." Importante ter-se sempre em vista a impossibilidade de se 

atribuir equivalente pecuniário a bem jurídico da grandeza dos que 

integram o patrimônio moral, operação que resultaria em degradação 

daquilo que se visa a proteger. Caio Mário, apagando da ressarcibilidade 

do dano moral a influência da indenização, na acepção tradicional, 

entende que há de preponderar: "um jogo duplo de noções: a- de um lado, 

a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera 

jurídica alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma 

compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma 

soma que não é o pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da 

afronta..." E acrescenta: "na ausência de um padrão ou de uma 

contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o 

critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização..." Os 

pressupostos da obrigação de indenizar, seja relativamente ao dano 

contratual, seja relativamente ao dano extracontratual, são, no dizer de 

Antônio Lindbergh C. Montenegro: "a- o dano, também denominado 

prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do 

agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a 

existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito 

por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a 

de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil" No caso dos 

autos, restou incontroverso que o requerido inscreveu o nome da 

demandante em cadastros de inadimplentes, em razão de débitos oriundos 

da prestação de serviços, conforme documento Id. 17364764. A autora, 

por sua vez, afirma jamais ter efetuado qualquer tipo de contrato com o 

réu para prestação de serviços de qualquer natureza. Ora, diante da 

afirmação da demandante, de que jamais utilizou os serviços do requerido, 

caberia a este demonstrar o contrário, trazendo aos autos elementos 

probatórios que atestassem que a requerente tenha, em seu nome, 

contratado serviços junto ao demandado, e que deu origem aos débitos, 

bem como, seu efetivo uso. A ré sustenta a regularidade do débito, ao 

argumento de que este é decorrente de contrato de financiamento, 

mantido inicialmente junto ao Banco Bradesco S/A, o qual foi objeto de 

cessão de crédito. No entanto, não trouxe aos autos nenhum documento 
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para comprovar a regularidade da cessão de crédito que alega ter sido 

feita pelo Banco Bradesco S/A, não passando do campo das 

argumentações E nem se argumente que seria da autora o ônus da prova 

da inexistência de relação jurídica entre ela e o réu. Afinal, seria 

impossível a requerente comprovar que a prestação dos serviços que 

deram origem à negativação de seu nome, eis que se trata de prova de 

fato negativo, cuja impossibilidade de realização faz com que seja 

comumente chamada de "prova diabólica". A propósito: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CDC - CRITÉRIO DO JUIZ - PROVA DE 

FATO NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO - 'PROVA 

DIABÓLICA' - APLICAÇÃO DO ART. 333, DO CPC - (...). Embora a relação 

em análise seja indubitavelmente de consumo, já que a administradora de 

consórcio forneceu um serviço ao ora recorrente, não se pode, de 

maneira alguma, inverter o ônus da prova, sob pena de se impossibilitar a 

defesa do direito pleiteado pela recorrida na inicial. Caso se determinasse 

que autora deveria demonstrar que o réu deixou de efetuar os 

pagamentos devidos, estar-se-ia tentando obrigá-la a fazer prova de fato 

negativo, a qual, na imensa maioria das vezes, e no caso em julgamento, 

em particular, é absolutamente impossível de se realizar, motivo pelo qual 

costuma ser caracterizada pela doutrina e pela jurisprudência como 

'diabólica'. (...)" (TAMG, 5ª Câm. Cível, AI nº 376.586-6, rel. Juiz Mariné da 

Cunha). Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a 

ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter 

um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial." Ante todo o exposto, fica 

claro que a cobrança feita pelo demandado, que motivou a negativação do 

nome da autora, é indevida, por se referir a serviço não contratado. 

Assim, não é aplicável ao caso em análise a hipótese do art. 14, § 3º, II do 

CDC, que reza: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3º - o fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro." Nesse sentido, sendo inviável ao postulante produzir 

prova negativa, no sentido de que jamais utilizou os serviços do 

demandado, tenho que este deve responder civilmente pelos riscos do 

negócio e por ser negligente. Não há dúvida, portanto, que o réu agiu com 

negligência, ao enviar os dados da autora a cadastros restritivos de 

crédito, em função de débitos oriundos da contração de serviços em seu 

nome, sem efetivamente prestar esses serviços. Evidencia-se, no caso 

em tela o dano moral, pois este decorre simplesmente da inscrição injusta 

do nome da demandante nos cadastros de inadimplentes, 

independentemente de lhe ter sido negada a concessão de crédito ou a 

conclusão de negócios: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR ESTELIONATÁRIO - INSCRIÇÃO 

DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS NEGATIVISTAS DE CRÉDITO - 

PROCEDÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Ainda que terceiro tenha se 

utilizado dos dados do recorrido para contratar os serviços do apelante, 

não fica o recorrente isento de sua culpa pelo evento ocorrido, qual seja a 

inscrição indevida nos cadastros negativistas de crédito, pois houve falha 

quanto ao seu dever de cautela que deve nortear suas ações, já que 

cumpre ao Banco averiguar a documentação apresentada pela pessoa 

que solicitara a abertura da conta corrente. Comprovada nos autos a 

indevida inclusão do nome da parte no cadastro de inadimplentes, ainda 

que efetivada por outras instituições, mas em virtude da emissão dos 

cheques pelo estelionatário, bem como a culpa da ré e o nexo de 

causalidade, é devida a indenização por danos morais. Em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro, segundo orientação do colendo STJ. (...)" (TJMG - AC Nº 

2.0000.00.502350-3/000, Relator Des. SELMA MARQUES) Cumpre chamar 

a atenção para o fato de que, sempre que se oferece a alguém um meio 

de proteção mais efetiva de seus direitos, o beneficiário deve utilizá-lo 

com responsabilidade e lealdade, sob pena de se tornar infrator da lei, 

com nítida inversão das posições jurídicas anteriormente ocupadas pelas 

partes. Assim, se foi permitida a criação dos cadastros restritivos, como 

forma de proteção dos credores, frente aos inadimplentes contumazes, os 

beneficiários do sistema (isto é, os credores) devem ser diligentes em 

grau máximo, atuando com maior cautela, de forma a impedir qualquer 

inscrição equivocada, o que não foi feito pelos demandados. A boa-fé 

objetiva é princípio basilar de nosso ordenamento jurídico, que impõe às 

partes de qualquer relação jurídica agirem, umas em relação às outras, 

com total transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à confiança que 

nelas foi depositada. No tocante ao quantum indenizatório, há de se primar 

pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização, sendo que, em 

caso de dano moral, decorrente de atuação irregular de empresas com 

inscrição equivocada de nome em cadastro de proteção ao crédito, é 

necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais 

deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a ré, mas, por 

outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, 

servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. É certo que 

inexiste um parâmetro legal para se quantificar o valor de uma indenização 

por dano moral. A indenização, em casos tais, atende a função de 

desestimular o autor do dano de praticá-lo novamente. A fixação da 

reparação é tarefa atribuída ao julgador que deve se basear nas 

peculiaridades do caso concreto, atendendo a alguns parâmetros, quais 

sejam: a posição social do autor, o grau de culpabilidade do réu, as 

consequências do ato danoso e o caráter sancionador, pois a 

compensação da vítima deve ter um sentido punitivo ao lesionador. 

Deve-se ter em conta que a indenização não pode representar 

enriquecimento injustificado do ofendido, mas também deve atender ao 

caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, e 

atender ainda à natureza reparatório-compensatória que deve sempre 

informar as indenizações por dano moral, levando-se em consideração as 

circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, atentando à 

gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, repercussão 

do fato e, capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

Ao passo que afasto o valor pleiteado pelo autor, arbitro os danos morais 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A quantia ora arbitrada atende, 

satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e 

constrangimento da autora, e representando sanção à requerida, de forma 

que agirão de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam 

prejudicar seus clientes. Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. 

Ratifico os termos da antecipação de tutela concedida. Declaro inexistente 

o débito no importe de R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais), contrato 

nº. 4032003933232105. Observando o critério de razoabilidade, 

condições econômicas do requerido, bem como da própria requerente, 

evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o demandado a pagar 

a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o 

montante a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do 

eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do 

arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de 

mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005219-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL, SOCIAL 

E CULTURAL - IDESSC (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO OAB - MT16493/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAICE RAMALHO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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Código Processo nº 1005219-24.2019.8.11.0003 Ação de Despejo c/c 

Cobrança de Aluguéis Requerente: Instituto de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável, Social e Cultural – IDESSC – BANCO DA GENTE 

Requerido: Jaice Ramalho de Oliveira Vistos etc. INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL, SOCIAL E CULTURAL – 

IDESSC – BANCO DA GENTE, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE DESPEJO POR C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS contra JAICE RAMALHO 

DE OLIVEIRA, também qualificado nos autos, visando obter provimento 

judicial para recebimento de alugueres em atraso. O requerente aduz ter 

firmado com o requerido um contrato de locação do imóvel comercial 

situado a Rua XV de Novembro esquina com a Avenida Marechal Rondon, 

nº. 152, BOX 08, popularmente conhecido como Shopping Popular, Bairro 

Centro, nesta cidade; que o valor do aluguel avençado pelas partes foi de 

R$ 681,42 (seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), 

com início em 07.01.2019 e término em 05.01.2024. Diz que o réu não 

efetuou o pagamento de nenhum aluguel desde a renovação do contrato. 

Diz que notificou extrajudicialmente o réu, no entanto, este não efetuou o 

pagamento dos aluguéis. Pede a condenação do demandado nos 

alugueres em atraso. Juntou documentos. Citado, o demandado não 

apresentou defesa (Id. 23032440). O autor comparece aos autos, e 

informa que houve a realização de acordo entre as partes em 01/07/2019, 

sendo acordado que o valor atualizado da dívida era de R$ 9.083,52 (nove 

mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago da 

seguinte forma: - o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago no ato 

da assinatura do contrato; - o valor de 6.083,52 (seis mil e oitenta e três 

reais e cinquenta e dois centavos, a ser pago em 04 parcelas mensais e 

consecutivas de R$ 1.520,88 (um mil quinhentos e vinte reais e oitenta e 

oito centavos), em 01/08/2019, 01/09/2019, 01/10/2019 e 01/11/2019. 

Contudo, o autor informa que o demandado efetuou o pagamento de 

apenas de R$ 3.000,00 (três mil reais) em 01 de julho de 2019 e a primeira 

parcela no importe de R$ 1.520,88 com vencimento 01/08/2019. Requer a 

decretação do despejo do réu (Id. 26479202). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a 

questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, 

I e II, do CPC. Observa-se que o requerido não apresentou defesa, embora 

citado, razão pela qual decreto sua revelia. Na forma do artigo 344 do 

Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será 

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

formuladas pelo autor”. Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, é da 

parte ré responder, formando-se então a controvérsia, restam 

incontroversos os fatos alegados pela autora e não impugnados pela ré. 

Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos 

alegados na inicial. Isso não implica, entretanto, no impedimento do 

Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar a realização de 

provas. É que, em entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a 

revelia conduz a presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, 

destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves , verbis: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, certamente o 

efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, podendo ser 

afastada no caso concreto – em especial, mas não exclusivamente – nas 

hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do Novo CPC. Ao afirmar 

que a presunção de veracidade é relativa, é importante notar que o seu 

afastamento no caso concreto não permite ao juiz a conclusão de que a 

alegação de fato não é verdadeira. Não sendo reputados verdadeiros os 

fatos discutidos no caso concreto, o autor continua com o ônus de provar 

os fatos constitutivos de seu direito, sendo concedido a ele o prazo de 15 

dias para especificação de provas (art. 348 do Novo CPC). (...) Nessa 

nova hipótese de afastamento do principal efeito da revelia, a prova 

constante dos autos só pode ser aquela produzida pelo autor com a 

petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz entender que o 

efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. (...)”. Ainda: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. REVELIA. INVERSÃO DOS EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. 

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em inversão dos 

efeitos da revelia, na medida em que o acórdão proferido na origem 

consignou que os fundamentos da decisão não estariam embasados em 

argumentos que deveriam ter sido levantados em sede de defesa, mas sim 

nos documentos juntados aos autos. 2. Como é cediço, "a revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido" (EDcl no Ag n. 

1.344.460/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

13/8/2013, DJe 21/8/2013). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg 

no AREsp 669890 MS 2015/0042599-9, Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Terceira Turma, julg. 09.06.2015, publ. 19.06.2015)”. É relativo, 

pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, diante do sistema 

processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, 

sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio 

demandante, julgar a causa em seu desfavor. Incontroversa é a relação 

locatícia. O desiderato buscado na exordial vem amparado na alegação da 

mora contratual. Na ação de despejo por falta de pagamento o locatário 

poderá evitar a rescisão da locação requerendo, no prazo da 

contestação, autorização para a quitação do débito atualizado, 

independente de cálculo e mediante depósito judicial, fato que não foi 

observado pelo requerido. A atual legislação do inquilinato adotou, ainda 

que de forma implícita, posição de que o locatário, questionando parte do 

débito, deverá depositar a parte incontroversa. É o que se infere dos 

incisos III e IV, do art. 62, ao permitir ao locatário a complementação do 

depósito e, ao locador, o levantamento da quantia (incontroversa) 

depositada. Outrossim, observa-se nos autos que o demandado, embora 

ciente da alegação do atraso no pagamento de alugueres, não efetuou a 

purgação da mora, nem questionou o valor alegado. Nestas 

circunstâncias, os interesses do locador merecem ser tutelados, eis que 

desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório, na medida em que 

consoantes documentos apresentados, evidenciou-se a relação locatícia. 

Ademais, a revelia do requerido leva à presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela demandante. A causa primordial a justificar a rescisão do 

contrato de locação havido entre as partes é a ausência de pagamento 

dos encargos contratuais assumidos, circunstância apta a desfazer o 

vínculo jurídico então existente. Por certo, a contraprestação pelo uso da 

coisa alheia é dever fundamental do locatário, sob pena de ocorrer 

enriquecimento ilícito deste em face do locador, com expressivo 

desequilíbrio do negócio jurídico. O pressuposto da ação de cobrança de 

alugueres é a existência da relação ex locato, seja ela escrita ou verbal, a 

qual pode ser celebrada pelo mero possuidor com direito de dispor do 

imóvel, figura que nem sempre coincide com o titular de domínio do bem 

respectivo. Nesse sentido o magistério de SYLVIO CAPANEMA DE 

SOUZA, que ora se transcreve, verbis: "O objetivo do contrato de 

locação, ao contrário do que ocorre na compra e venda, não é a 

transferência da propriedade, e sim, a posse. O locatário passa a ser 

possuidor direto do imóvel, conservando o locador a posse indireta. 

Justamente porque não se trata de ato traslativo de domínio, não se exige 

do locador que seja o titular da propriedade do imóvel locado, bastando-lhe 

ter a sua posse, e poder dispor dela" (A Nova Lei do Inquilinato 

Comentada, 3ª ed., p. 7). De igual modo, leciona CARLYLE POP: "Ainda 

que o ato de locar importe num daqueles atos que demonstram a 

exteriorização do domínio, não necessita ser realizado pelo proprietário, 

bastando sê-lo por aquele que tenha, nos termos do ordenamento jurídico 

vigente, a posse do bem objeto do contrato" (Comentários à Nova Lei do 

Inquilinato, 4ª ed., Editora Juruá, p. 26). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e declaro rescindido o contrato 

de locação. Em consequência DECRETO O DESPEJO do réu, devendo este 

desocupar o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Condeno o demandado ao pagamento dos alugueres em atraso, no importe 

total de 6.967,16 (seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e 

dezesseis centavos), conforme planilha constante no Id. 26479203, sobre 

os quais incidirão juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, 

ambos incidentes na data em que se tornaram exigíveis. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado da dívida, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º do 

CPC. Transitada em julgado, não havendo desocupação voluntária, expeça 

mandado de despejo para imediato cumprimento. Após, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005228-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL, SOCIAL 

E CULTURAL - IDESSC (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO OAB - MT16493/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SOUZA MIRANDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005228-83.2019.8.11.0003 Ação de Despejo c/c 

Cobrança de Aluguéis Requerente: Instituto de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável, Social e Cultural – IDESSC – BANCO DA GENTE 

Requerido: Ronaldo Souza Miranda Vistos etc. INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL, SOCIAL E CULTURAL – 

IDESSC – BANCO DA GENTE, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE DESPEJO POR C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS contra RONALDO 

SOUZA MIRANDA, também qualificado nos autos, visando obter 

provimento judicial para recebimento de alugueres em atraso. O 

requerente aduz ter firmado com o requerido um contrato de locação do 

imóvel comercial situado a Rua XV de Novembro esquina com a Avenida 

Marechal Rondon, nº. 152, BOX 58, popularmente conhecido como 

Shopping Popular, Bairro Centro, nesta cidade; que o valor do aluguel 

avençado pelas partes foi de R$ 681,42 (seiscentos e oitenta e um reais e 

quarenta e dois centavos), com início em 07.01.2019 e término em 

05.01.2024. Diz que o réu não efetuou o pagamento de nenhum aluguel 

desde a renovação do contrato. Diz que notificou extrajudicialmente o réu, 

no entanto, este não efetuou o pagamento dos aluguéis. Pede a 

condenação do demandado nos alugueres em atraso. Juntou documentos. 

Citado, o demandado não apresentou defesa (Id. 22029780). O autor 

comparece aos autos, e informa que houve a realização de acordo entre 

as partes em 09/07/2019, sendo acordado que o valor atualizado da dívida 

era de R$ 4.929,10 (quatro mil novecentos e vinte e nove reais e dez 

centavos), a ser pago da seguinte forma: - o valor de R$ 2.464,00 (dois mil 

e quatrocentos e sessenta e quatro reais), a ser pago no ato da 

assinatura do contrato; - o valor de R$ 2.464,00 (dois mil e quatrocentos e 

sessenta e quatro reais), a ser pago em 03 parcelas mensais e 

consecutivas de R$ 821,70 (oitocentos e vinte e um reais e setenta 

centavos), em 09/08/2019, 09/09/2019 e 09/10/2019. Contudo, o autor 

informa que o demandado efetuou o pagamento de apenas de R$ 2.464,00 

(dois mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais) em 09 de julho de 

2019. Diz que, além do requerido não ter efetuado o pagamento das 

parcelas no valor de R$ 821,70 (oitocentos e vinte e um reais e setenta 

centavos), o requerido também não vem efetuando com o pagamento 

mensal dos respectivos alugueis, já que encontra-se em aberto os valores 

referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro. Requer a 

decretação do despejo do réu (Id. 26478987). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a 

questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, 

I e II, do CPC. Observa-se que o requerido não apresentou defesa, embora 

citado, razão pela qual decreto sua revelia. Na forma do artigo 344 do 

Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será 

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

formuladas pelo autor”. Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, é da 

parte ré responder, formando-se então a controvérsia, restam 

incontroversos os fatos alegados pela autora e não impugnados pela ré. 

Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos 

alegados na inicial. Isso não implica, entretanto, no impedimento do 

Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar a realização de 

provas. É que, em entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a 

revelia conduz a presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, 

destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves , verbis: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, certamente o 

efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, podendo ser 

afastada no caso concreto – em especial, mas não exclusivamente – nas 

hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do Novo CPC. Ao afirmar 

que a presunção de veracidade é relativa, é importante notar que o seu 

afastamento no caso concreto não permite ao juiz a conclusão de que a 

alegação de fato não é verdadeira. Não sendo reputados verdadeiros os 

fatos discutidos no caso concreto, o autor continua com o ônus de provar 

os fatos constitutivos de seu direito, sendo concedido a ele o prazo de 15 

dias para especificação de provas (art. 348 do Novo CPC). (...) Nessa 

nova hipótese de afastamento do principal efeito da revelia, a prova 

constante dos autos só pode ser aquela produzida pelo autor com a 

petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz entender que o 

efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. (...)”. Ainda: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. REVELIA. INVERSÃO DOS EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. 

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em inversão dos 

efeitos da revelia, na medida em que o acórdão proferido na origem 

consignou que os fundamentos da decisão não estariam embasados em 

argumentos que deveriam ter sido levantados em sede de defesa, mas sim 

nos documentos juntados aos autos. 2. Como é cediço, "a revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido" (EDcl no Ag n. 

1.344.460/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

13/8/2013, DJe 21/8/2013). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg 

no AREsp 669890 MS 2015/0042599-9, Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Terceira Turma, julg. 09.06.2015, publ. 19.06.2015)”. É relativo, 

pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, diante do sistema 

processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, 

sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio 

demandante, julgar a causa em seu desfavor. Incontroversa é a relação 

locatícia. O desiderato buscado na exordial vem amparado na alegação da 

mora contratual. Na ação de despejo por falta de pagamento o locatário 

poderá evitar a rescisão da locação requerendo, no prazo da 

contestação, autorização para a quitação do débito atualizado, 

independente de cálculo e mediante depósito judicial, fato que não foi 

observado pelo requerido. A atual legislação do inquilinato adotou, ainda 

que de forma implícita, posição de que o locatário, questionando parte do 

débito, deverá depositar a parte incontroversa. É o que se infere dos 

incisos III e IV, do art. 62, ao permitir ao locatário a complementação do 

depósito e, ao locador, o levantamento da quantia (incontroversa) 

depositada. Outrossim, observa-se nos autos que o demandado, embora 

ciente da alegação do atraso no pagamento de alugueres, não efetuou a 

purgação da mora, nem questionou o valor alegado. Nestas 

circunstâncias, os interesses do locador merecem ser tutelados, eis que 

desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório, na medida em que 

consoantes documentos apresentados, evidenciou-se a relação locatícia. 

Ademais, a revelia do requerido leva à presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela demandante. A causa primordial a justificar a rescisão do 

contrato de locação havido entre as partes é a ausência de pagamento 

dos encargos contratuais assumidos, circunstância apta a desfazer o 

vínculo jurídico então existente. Por certo, a contraprestação pelo uso da 

coisa alheia é dever fundamental do locatário, sob pena de ocorrer 

enriquecimento ilícito deste em face do locador, com expressivo 

desequilíbrio do negócio jurídico. O pressuposto da ação de cobrança de 

alugueres é a existência da relação ex locato, seja ela escrita ou verbal, a 

qual pode ser celebrada pelo mero possuidor com direito de dispor do 

imóvel, figura que nem sempre coincide com o titular de domínio do bem 

respectivo. Nesse sentido o magistério de SYLVIO CAPANEMA DE 

SOUZA, que ora se transcreve, verbis: "O objetivo do contrato de 

locação, ao contrário do que ocorre na compra e venda, não é a 

transferência da propriedade, e sim, a posse. O locatário passa a ser 

possuidor direto do imóvel, conservando o locador a posse indireta. 

Justamente porque não se trata de ato traslativo de domínio, não se exige 

do locador que seja o titular da propriedade do imóvel locado, bastando-lhe 

ter a sua posse, e poder dispor dela" (A Nova Lei do Inquilinato 

Comentada, 3ª ed., p. 7). De igual modo, leciona CARLYLE POP: "Ainda 

que o ato de locar importe num daqueles atos que demonstram a 

exteriorização do domínio, não necessita ser realizado pelo proprietário, 

bastando sê-lo por aquele que tenha, nos termos do ordenamento jurídico 

vigente, a posse do bem objeto do contrato" (Comentários à Nova Lei do 

Inquilinato, 4ª ed., Editora Juruá, p. 26). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e declaro rescindido o contrato 

de locação. Em consequência DECRETO O DESPEJO do réu, devendo este 

desocupar o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Condeno o demandado ao pagamento dos alugueres em atraso, no importe 

total de 6.085,94 (seis mil, oitenta e cinco reais e noventa e quatro 

centavos), conforme planilha constante no Id. 26478989, sobre os quais 

incidirão juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos 

incidentes na data em que se tornaram exigíveis. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, observando 

o que estabelece o artigo 85, § 2º do CPC. Transitada em julgado, não 
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havendo desocupação voluntária, expeça mandado de despejo para 

imediato cumprimento. Após, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007453-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 
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ANDRESSA LOPES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007453-76.2019.8.11.0003 Ação de Busca e 

Apreensão Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A Requerida: 

Andressa Lopes dos Santos Vistos etc. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, qualificado nos autos, ingressou AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR contra ANDRESSA 

LOPES DOS SANTOS, também qualificada no processo, objetivando o 

cumprimento de contrato firmado entre as partes, com cláusula de 

alienação fiduciária, mediante pagamento do débito ou entrega do bem. O 

autor diz que a requerida tornou-se inadimplente e foi constituída em mora 

ao deixar de cumprir as obrigações assumidas no contrato de 

financiamento firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em alienação 

fiduciária. Afirma que a contratante não quitou as parcelas pactuadas e, 

em face da inadimplência, requer a apreensão do veículo, liminarmente. Ao 

final pleiteia a posse sobre o automotor. Juntou documentos. A medida 

liminar de busca e apreensão foi cumprida (Id nº. 22740277). A requerida 

efetuou a purgação da mora, sendo determinado a restituição do veículo 

(Id. 22814314 e Id. 23357175). Ainda, a demandada apresentou 

contestação (Id. 23348752). Alega em preliminar a inépcia da inicial, vez 

que a notificação extrajudicial é inválida. Alega a incidência do Código 

Consumeirista. Diz, em longas razões, que o contrato firmado entre as 

partes é de adesão, invocando fundado receio de desequilíbrio contratual 

em relação a ela, demandada. Sustenta a ilegalidade da cobrança do 

registro pré-gravame. Requer a improcedência do pleito inicial. Tréplica no 

Id nº. 26710041. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de 

direito e prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. A requerida alega em preliminar 

a inépcia da inicial vez que a notificação extrajudicial é inválida. Os 

documentos coligidos aos autos demostram a celebração do contrato de 

alienação fiduciária e a mora da requerida, sendo perfeitamente cabível a 

ação proposta, nos termos legais. In casu, a mora da demandada ficou 

demonstrada com a notificação (Id. 21477028), fato que autoriza o credor 

promover a busca e apreensão do bem para garantia do seu crédito. 

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. Com relação a aplicação do 

CDC ao caso concreto, observa-se que o artigo 3º, § 2º, da Lei 

8.078/1990, dispõe expressamente que as atividades financeiras 

incluem-se no conceito de serviços para seus fins: "Artigo 3º - 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1º - (...) § 2º - Serviço é qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista." A respeito, José Geraldo 

Brito Filomeno leciona: "(...) as atividades desempenhadas pelas 

instituições financeiras, quer na prestação de serviços aos seus clientes 

(por exemplo, cobrança de contas de luz, água e outros serviços, ou 

então expedição de extratos etc.), quer na concessão de mútuos ou 

financiamentos para a aquisição de bens, inserem-se igualmente no 

conceito amplo de serviços." Nesse sentido, têm se manifestado os 

tribunais: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA 

CORRENTE. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO 

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

I - Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis que os 

bancos como prestadores de serviços especialmente contemplados no 

artigo 3º, do CDC, estão submetidos às suas disposições (...)(TJ-MA – 

Apelação – Relatora: MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE 

MENDES. 15 de Dezembro de 2014). Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça pacificou a questão editando em setembro de 2004 a Súmula 297, 

que dispõe: "Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 

às instituições financeiras." No caso, há uma especificidade: trata-se de 

um contrato de alienação fiduciária. Há entendimento de que a este tipo de 

contrato não se aplicaria o CDC. Porém, entendo que ao contrato de 

alienação fiduciária também se aplica o Código de Consumidor, como os 

tribunais têm entendido: "DIREITO COMERCIAL E ECONÔMICO. RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CDC. APLICABILIDADE. JUROS. 

LIMITAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CAPITALIZAÇÃO. - A 

atividade bancária de conceder financiamento e obter garantia mediante 

alienação fiduciária sujeita-se às normas protetivas do Código de Defesa 

do Consumidor, no que couber, convivendo este estatuto 

harmoniosamente com a disciplina do Decreto-lei nº 911/69" (STJ - REsp 

323986/RS - 28/08/2001 - Relª. Minª. Nancy Andrighi. - Cfr. Informa 

Jurídico, CD-ROM n. 37 - janeiro-março/2005). APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. APLICAÇÃO DO CDC. O CDC é aplicável às instituições 

financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ (...). (TJRS – AC 

70055154868/RS – 04/09/2014 – Relª. Léo Romi Pilau Júnior. "CDC. 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICABILIDADE. LIMINAR. BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras. Devidamente preenchidos os requisitos dispostos 

no artigo 3º do Decreto-lei 911, não é dado ao juiz condicionar o 

deferimento da liminar de busca e apreensão à prévia citação da 

devedora, uma vez que não se vislumbra ofensa ao Código de Defesa do 

Consumidor" (TAMG - AGI 0419675-4 - 02/12/2003 - Rel. Juiz Roberto 

Borges de Oliveira. - Cfr. Informa Jurídico, CD-ROM n. 37 - 

janeiro-março/2005). A dificuldade, para a admissão da aplicabilidade do 

CDC aos contratos de alienação fiduciária, talvez, esteja na relação 

triangular destes contratos, onde uma pessoa adquire um bem de uma 

empresa, mas fica vinculada a uma financeira, que paga este bem à 

empresa, ficando com a propriedade do bem como garantia do crédito 

fornecido. Em situação análoga, Cláudia Lima Marques ensina: "O grande 

problema na sociedade de consumo são as relações triangulares, que 

diluem as garantias de bom desempenho dos serviços e aumentam os 

riscos para o consumidor. Assim, se um consumidor quer adquirir um bem 

móvel a prazo, a loja assegura para ele um financiamento através de uma 

empresa de crédito já localizada dentro da própria loja, o consumidor não 

se dá conta, mas passa a ser devedor da empresa financeira e não mais 

do comerciante. Às vezes as relações contratuais são entre dois 

fornecedores, e o consumidor é apenas o terceiro-vítima. Como no caso, 

comum nos anos 80, em que o consumidor prometia comprar imóvel a ser 

construído por uma empresa imobiliária, a qual fechava um financiamento 

com um banco, dando o imóvel (terreno e acessões) em garantia 

hipotecária, para poder construir o edifício. O consumidor pagara 

integralmente o seu imóvel, mas não era feito o registro da escritura 

definitiva de Compra e Venda, sendo que uma cláusula responsabilizava o 

consumidor pela liberação da dívida (do financiamento) feita pelo 

construtor, uma vez que a hipoteca (ônus) se transferia junto com a 

propriedade. Assim também alguns contratos são fechados entre dois 

bancos, ou entre o Estado ou empresário e o banco, podendo, porém, pela 

demora do depósito efetivo em conta prejudicar o consumidor-cliente. 

Conclui-se esta exposição, reiterando a importância alcançada no mundo 

de hoje pelos contratos bancários, financeiros e contratos de crédito. A 

jurisprudência dominante é pela aplicação das normas do CDC a estes 

contratos, pois, em regra, estão presentes consumidores como outro pólo 

da relação contratual, atuando como destinatários finais dos serviços, 

utilizando os serviços para proveito próprio, de seu grupo social ou 

familiar. As regras do CDC encontrarão aplicação, também, em caso de 

vulnerabilidade comprovada do contratante, quando o contrato bancário 

inserir-se em sua atividade profissional, seguindo assim a orientação da 

jurisprudência brasileira, que já dedicava atenção especial aos contratos 
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bancários e às cláusulas abusivas nele inseridas." Portanto, compatível a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica do caso 

dos autos. Deve-se, no entanto, analisar se o apelado pode ser 

equiparado a consumidor stricto sensu e, por conseguinte, gozar dos 

benefícios do CDC. Nesse sentido é o entendimento de Joel Dias Figueira 

Júnior, obra citada, páginas 33/35: "O contrato de alienação fiduciária 

rege-se, via de regra, pelas normas insculpidas no Código Civil (art. 

1.361/1.368-A) e Dec.-lei 911/1969, sem prejuízo da incidência 

concomitante do Código de Defesa do Consumidor se e quando originário 

em relação de consumo. Assim, há de se verificar se a relação de direito 

material tem como sujeitos consumidor e fornecedor de serviços (de 

natureza financeira), assim considerados sob a luz do Código de Defesa 

do Consumidor. Diz o art. 2º do mencionado Código que 'consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço 

como destinatário final', enquanto o art. 3º assinala que 'fornecedor é toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços'. Por sua vez, 'produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material 

ou imaterial' (art. 3º, § 1º) e, 'serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista' (art. 3º, § 2º)." O artigo 2º, da Lei 

8.078/90, estabelece: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". No caso de 

contratos, como o caso (alienação fiduciária), o problema é o desequilíbrio 

de forças entre os contratantes. Uma das partes é vulnerável ou 

hipossuficiente. Cláudia Lima Marques, obra citada, página 270, leciona: 

"Existem três tipos de vulnerabilidade: a técnica, a jurídica e a fática. Na 

vulnerabilidade técnica, o comprador não possui conhecimentos 

específicos sobre o objeto que está adquirindo e, portanto, é mais 

facilmente enganado quanto às características do bem ou quanto à sua 

utilidade." Por este lado, a ré é parte vulnerável, já que sua atividade não é 

intermediar compra e venda de veículos, financiando a transação 

comercial. E seria a demandada destinatária final? Cláudia Lima Marques, 

obra citada, página 279, esclarece: "O destinatário final é o 

Endverbraucher, o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao 

adquirir ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que 

coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico) e não 

aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é o 

consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o bem para 

oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor". Também por esse 

lado a requerido é consumidora, conforme o Código de Defesa do 

Consumidor, já que o produto adquirido não é um produto a ser 

beneficiado e oferecido no mercado. O veículo foi adquirido para ser 

simplesmente utilizado. Nesse sentido é o entendimento dos tribunais: 

"DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL (LEASING). - Observada, caso a caso, a configuração da 

hipossuficiência do contratante em relação ao fornecedor, o conceito de 

destinatário final, contido no art. 2º do CDC, deve abranger situações em 

que a aquisição do bem, embora utilizado no processo de produção, 

encerre a cadeia produtiva respectiva, ou seja, quando não se revele 

alguma atividade tendente à recolocação do produto, alterado ou não, no 

mercado de consumo" (TJDF - Apelação Cível 19990110531149/- Rel. Des. 

Jeronymo de Souza. Cfr. 2004). Assim, clarividente esta a aplicação, ao 

caso presente, do Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, 

registra-se que o contrato reveste-se de verdadeiro pacto por adesão, no 

qual as cláusulas não resultam do livre entendimento das partes, o que 

possibilita a pretensa revisão, nos termos do artigo 5º, XXXII, da Carta 

Magna, que estabelece ao Estado o dever de promover a proteção efetiva 

ao consumidor, tratando-se de direito e garantia fundamental. Cumpre ao 

Poder Judiciário intervir nas relações contratuais, com fulcro no dispositivo 

acima mencionado e no artigo 6º, V, do CDC, quando se tornem 

excessivamente onerosas ao consumidor, resultando no agravamento 

substancial das obrigações assumidas contratualmente. Vale destacar 

que, por meio da referida revisão, não está a se negar validade ao pacta 

sunt servanda, mas apenas tornando relativo o referido princípio, face à 

boa-fé contratual, proporcionando a defesa do consumidor em caso de 

pactos abusivos, sem que isto enseje insegurança jurídica. É da 

jurisprudência: "EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL - COMISSÃO 

DE PERMANÊNCIA - CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA - ONEROSIDADE 

EXCESSIVA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL - ANULAÇÃO - POSSIBILIDADE. 

As atividades desempenhadas pelos bancos e administradoras de cartão 

de crédito devem ser consideradas como inseridas no conceito de relação 

de consumo, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC. O CDC encerra normas 

de ordem pública, que possuem incidência imediata. Verificado o teor 

abusivo de cláusula contratual em detrimento do consumidor, necessária a 

revisão pelo julgador, em busca do equilíbrio contratual. A cláusula 

contratual que autoriza a cobrança da comissão de permanência é 

claramente potestativa e deve ser anulada". TAMG, Ap. 449813-3, 9ª CC, 

Rel. Juiz Hélcio Valentim, j. 21/5/2004. (grifos nossos). A incidência do 

CDC, norma de ordem pública, torna relativa a aplicação do princípio pacta 

sunt servanda, sem, contudo, ofendê-lo. Ressalta-se que é necessária e 

imperativa a adequação de tal princípio aos novos tempos e à hodierna 

realidade das relações de consumo. Além disso, tratando-se de contratos 

firmados por instituição financeira, tal posicionamento é ainda reforçado, 

pois inexiste a comutatividade contratual e a efetiva igualdade das partes. 

Observa-se que a demandada se rebela contra o encargo contratual, 

dentre eles a cobrança de registro de pré gravame, sendo certo que, pela 

análise dos autos, a avença foi firmada em 23.08.2017, com o pagamento 

das dezesseis primeiras parcelas. Ademais, a irresignação ocorre após a 

distribuição da presente demanda e da apreensão do bem. Ora, 

clarividente esta que a requerida demonstrou a aceitação deste tipo de 

encargo contratual cobrado. Logo, sua atitude de se rebelar contra o 

encargo, após pagar muitas prestações da avença, afronta o princípio do 

"non venire contra factum proprium". Valendo-se dos ensinamentos de 

Pontes de Miranda sobre o mencionado princípio, salientou a Min. Nancy 

Andrighi, no julgamento do REsp nº 605.687/AM, j. em 2.6.2005, DJ 

20.6.2005, p. 273: "(...) nos termos de princípio invocável em nosso 

sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum proprium, isto é, 

exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o 

que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a 

lei' (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas: 

Bookseller, 2000, p. 64). " O principal efeito da aplicação desse princípio, 

no dizer de Paulo Mota Pinto, "será o da inibição do exercício de poderes 

jurídicos ou direitos, em contradição com o comportamento anterior" (aut. 

cit., em artigo sobre a proibição do comportamento contraditório (venire 

contra factum proprium) no direito civil, Boletim da Faculdade de Direito de 

Coimbra - Volume Comemorativo, pág 269 - 322. "Figuras Particulares da 

Boa Fé objetiva e venire contra factum proprium", Luciano de Camargo 

Penteado, Revista de Direito Privado, vol. 27, p. 262.) O entendimento 

sobre as matérias ventiladas na defesa já se encontra pacificado na 

jurisprudência e sumuladas junto ao STJ e STF. Não há, portanto, como 

modificar a taxa contratualmente ajustada, tampouco sua restituição. Ex 

positis, julgo procedente o pedido formulado pelo requerente. Deixo de 

determinar a restituição do bem apreendido, vez que o mandado já foi 

devidamente cumprido (Id. 23357175). Proceda o levantamento do valor 

total de R$ 26.668,38 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta e oito reais e 

trinta e oito centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Id. 

23169316 – página 01/02, observando os termos do Provimento nº 

16/2011-CGJ. Condeno a demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do CPC. 

Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis/MT, 30 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO
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Código Processo nº 1016299-82.2019.8.11.0003 Vistos etc. MARIA DO 

CARMO SOARES qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO em fase da decisão (Id. 27509754), alegando a existência 

de omissão no julgado. De conformidade com o disposto no art. 1.022 do 

CPC, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver 
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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, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007127-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

GLICERIO MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007127-19.2019.8.11.0003 Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório - DPVAT 1º Requerente: Glicério Moreira dos Santos 2ª 

Requerente: Dalva Moreira dos Santos Requerida: Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT Vistos etc. GLICÉRIO MOREIRA DOS SANTOS E 

DALVA MOREIRA DOS SANTOS, qualificados nos autos, ingressaram com 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT contra 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, também qualificada no 

processo, objetivando o recebimento do prêmio de seguro DPVAT. Os 

requerentes alegam ser genitores de MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS, o 

qual sofreu acidente automobilístico e, em consequências das lesões 

sofridas, foi a óbito em 23 de março de 2019. Que, em razão disso, fazem 

jus à indenização prevista no seguro obrigatório. Requerem a procedência 

do pleito inicial. Juntou documentos. Citada, a ré apresentou defesa (Id. 

22562078). Argui em preliminar, a ilegitimidade ativa ad causam e falta de 

interesse de agir. No mérito, alega a inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito. Pede a improcedência da demanda. 

Juntou documentos. Tréplica (Id. 23718340). A Sra. Enivani Alves de 

Oliveira, comparece aos autos e informa ter convivido com o de cujus, em 

regime de união estável desde 12 de agosto de 2010 (Id. 28635505). 

Intimados, a requerida não se opôs a inclusão da terceira interessada na 

presente demanda. Os demandantes nada manifestaram. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, 

uma vez que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na 

forma do art. 355, I, do CPC. Os requerentes pretendem compelir a ré ao 

pagamento do prêmio do seguro DPVAT, em razão de acidente de veículo, 

do qual adveio o falecimento de seu filho. A ré alega a ilegitimidade ativa, 

ao argumento e que os autores, não tem o direito em receber o valor 

pleiteado correspondente ao seguro, uma vez que, conforme se verifica 

na certidão de óbito constante no Id. 21299147, o de cujus deixou 

convivente em união estável. A Sra. Enivani Alves de Oliveira compareceu 

aos autos e informou que convivia sob o regime de união estável com o de 

cujus Marcos Aurélio dos Santos desde a data de 12 de Agosto de 2010, 

a qual teve fim em decorrência da morte do falecido. Aduz ainda, que 

recebe benefício previdenciário de pensão por morte na qualidade de 

companheira do falecido desde 24/04/2019, bem como foi realizado 

acordo juntamente com os pais do Sr. Marcos Aurélio dos Santos nos 

autos da ação trabalhista de código nº. 000313-67.2019.5.23.0021. Pois 

bem. A Lei n° 6.194/74, em seu artigo 4°, ao regular a legitimidade para 

recebimento da indenização dispõe que: Art. 4º: “A indenização no caso 

de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. Dispõe o artigo 792 do CC, 

por sua vez: Art. 792. “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou 

se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado 

será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante 

aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. 

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão 

beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos 

meios necessários à subsistência”. Destarte, da leitura combinada de 

ambos os artigos transcritos, constata-se que o legislador restringiu a 

legitimidade de recebimento da indenização à vítima ou, no caso de morte 

desta, ao cônjuge e aos herdeiros. No caso em tela, analisando os 

documentos constantes no Id. Id. 28635513 – página 01/19, e Id. 28635515 

– página 01/03, resta comprovado a condição de companheira do de 

cujus, a Sra. Enivani Alves de Oliveira Outrossim, conforme se vê pelo 

termo de aud iênc ia  re la t ivo  a  ação t raba lh is ta  nº . 

0000313-67.2019.5.23.0021, restou ajustado o seguinte: “(...)As partes 

consignadas declaram que são as únicas dependentes do consignado 

espólio de Marcos Aurélio dos Santos e declaram, ainda, que ele não tinha 

nenhum filho ou menor dependente. Declaram ainda que a consignada 

ENIVANI ALVES DE OLIVEIRA vivia em união estável com o consignado 

MARCOS AURELIO DOS SANTOS. Compulsando os documentos juntados 

aos autos, denoto que está comprovado que a consignada ENIVANI 

ALVES DE OLIVEIRA vivia em união estável com o de cujus” (...) GRIFO 

NOSSO. In casu, flagrante a ilegitimidade ativa dos demandantes. É o que 

ensina o Prof. Humberto Theodoro Júnior: "Como as demais condições da 

ação, o conceito da legitimatio ad causam só deve ser procurado com 

relação ao próprio direito de ação de sorte que a legitimidade não pode ser 

senão a titularidade da ação. E, para chegar-se a ela, de um ponto de vista 

amplo e geral, não há um critério único, sendo necessário pesquisá-la 

diante da situação concreta em que se achar a parte em face da lide e do 

direito positivo. Outrossim, porque a ação só atua no conflito de partes 

antagônicas, também a legitimação passiva é elemento ou aspecto da 

legitimação de agir. Por isso, só há legitimação para o autor quando 

realmente age diante ou contra aquele que na verdade deverá operar 
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efeito à tutela jurisdicional, o que impregna a ação do feitio de 'direito 

bilateral'." Ainda, na opinião de Moacyr Amaral dos Santos: "Por outras 

palavras, o autor deverá ser titular do interesse que se contém na sua 

pretensão com relação ao réu. Assim, a legitimação para agir em relação 

ao réu deverá corresponder à legitimação para contradizer deste em 

relação àquele. Ali, legitimação ATIVA. Aqui, legitimação passiva." Dessa 

forma, não resta qualquer dúvida acerca da condição da cônjuge do 

falecido. Considerando a ordem de vocação hereditária estabelecida pelo 

art. 1.829 do Código Civil, tenho que na espécie, os genitores do falecido 

não são parte legítima para postular o recebimento de quota parte 

referente à indenização do seguro DPVAT. Destarte, não possuindo os 

autores legitimidade para pleitear a indenização decorrente do seguro 

DPVAT, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto 

processual, e a consequente extinção do processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do preceito contido no inciso VI, do artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Ex positis, uma vez reconhecida a ilegitimidade 

passiva da requerida, julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, 

VI, do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em verba que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, § 8º do CPC. A 

sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez 

que os requerentes são beneficiários da assistência judiciária. Com 

relação ao pedido de inclusão da Sra. Enivani Alves no polo ativo da lide, 

indefiro vez que esta deverá ingressar com ação própria para 

recebimento do prêmio de seguro DPVAT. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1010415-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STR - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010415-43.2017.8.11.0003 Requerente: 

Concessionária Rota do Oeste S/A Requerida: STR - Empreendimentos 

Imobiliários LTDA - ME Vistos etc. CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE 

S/A, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 

contra STR - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, também 

qualificada no processo, visando desapropriar e imitir-se na posse do 

imóvel descrito na inicial. A autora sustenta que por meio de Decreto 

Federal, a área de propriedade da requerida foi declarada de utilidade 

pública para fins de desapropriação, total ou parcial, os imóveis situados 

às margens da Rodovia BR 163/MT. Aduz que a requerida concorda com o 

valor proposto a título de indenização, inclusive já houve o pagamento, 

tendo liberado a área desapropriada para a obra. Diz que não foi possível 

concluir com o acordo extrajudicial, haja vista não conseguirem realizar a 

Escritura do Imóvel junto ao CRI desta Comarca. Juntou documentos. A 

demandada foi citada e não apresentou defesa (Id. 15023505). A 

requerente pleiteia pelo julgamento antecipado da lide (Id. 25439064). Os 

autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do 

pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na 

forma do art. 355, I e II, do CPC. Observa-se que os requeridos não 

apresentaram defesa, embora citados, razão pela qual decreto a revelia 

dos mesmos. Na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, “se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Por certo, se é 

ônus da parte autora afirmar, e da parte ré responder, formando-se então 

a controvérsia, restam incontroversos os fatos alegados pelo autor e não 

impugnados pelo réu. Daí a presunção, que decorre da revelia, de 

veracidade dos fatos alegados na inicial. Isso não implica, entretanto, no 

impedimento do Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar 

a realização de provas. É que, em entendimento assente na doutrina e 

jurisprudência, a revelia conduz a presunção relativa de veracidade. 

Nesse sentido, destaca-se a lição de Cândido Rangel Dinamarco , verbis: 

“A controvérsia sobre os fatos constitutivos alegados pelo autor é criada 

sempre que de alguma maneira seja posta diante do juiz uma negativa 

direta, uma versão fática diferente, uma razão lógica pela qual esses fatos 

não poderia ter acontecido conforme descritos na inicial etc, - criando-se 

com esses comportamentos uma dúvida nos espírito de quem vai julgar. 

Não importa o modo como a dúvida sobre o fato haja sido criada, o que 

importa é que ela haja sido criada no momento oportuno, que é o da 

primeira manifestação do demandado no processo. Essa primeira reação é 

a resposta do réu, que constitui sua reação ao estímulo representado pela 

demanda inicial do autor. (...) Não importa de onde ou de quem veio a 

afirmação contrária, o que importa é se veio ou não. Por isso, reputam-se 

controversas, e portanto dependentes de prova, todas as afirmações 

sobre fatos, contidas na petição inicial e de algum modo negadas por 

algum sujeito processual. (...) No art. 302, inc. III, estabelece-se que os 

fatos alegados na petição inicial não se presumem ‘se estiverem em 

contradição com a defesa, considerada em seu conjunto’ – o que é uma 

confirmação quase explícita de que qualquer negativa feita nos autos gera 

controvérsia (...). (...) É relativa e não absoluta a presunção estabelecida 

pelos arts. 302 e 319 do Código de Processo Civil. Pela técnica das 

presunções relativas, a lei exclui a necessidade de prova sobre um fato, o 

que significa que ele permanece fora da prova e o interessado, 

dispensado do onus probandi (art. 334, inc. III: supra, n. 821). O que 

autoriza o legislador a instituir presunções é o juízo de probabilidade que 

faz, sabendo que, no desenvolvimento das coisas do mundo e das 

relações entre as pessoas, há fatos que são ordinariamente indicativos da 

ocorrência de outros fatos (...). O efeito da revelia é ditado no art. 319 

porque o legislador entendeu que a inatividade do réu seja significativa de 

seu desinteresse pela causa. (...) Como toda presunção relativa, também 

essa não tem o valor tarifado e invariável próprio aos sistemas de prova 

legal. No sistema da livre apreciação da prova segundo os autos (livre 

convencimento, art. 131: supra, nn. 814 ss.), o juiz dar-lhe-á o valor que 

sua inteligência aconselhar, feito o confronto com o conjunto dos 

elementos de convicção eventualmente existentes nos autos e levando em 

conta a racional probabilidade de que os fatos hajam ocorrido como disse 

o autor. (...) A convicção contrária pode resultar da existência de prova 

nos autos, desmentindo ou pondo em dúvida as alegações do autor; essa 

prova pode ter sido produzida até por este mesmo (princípio da aquisição 

da prova) ou pelo réu que, embora apresentando resposta tardia e por 

isso sendo revel, haja trazido documentos aos autos (infra, n. 802). A 

relativização do efeito da revelia e do ônus da impugnação especificada 

dos fatos é uma constante na jurisprudência brasileira (...).” (fls. 526-535) 

(grifei). É relativo, pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, 

diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e 

avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados 

pelo próprio demandante, julgar a causa em seu desfavor. Da peça de 

ingresso pode-se extrair que a autora fundamentou a presente Ação de 

Desapropriação com espeque no Decreto Federal de 13 de agosto de 

2014, para fins de desapropriação total ou parcial, os imóveis situados às 

margens da Rodovia BR 163/MT, necessários à execução das obras de 

implantação de dispositivo tipo trombeta, no KM 107+200m. A 

desapropriação pode ser entendida como um sacrifício imposto ao direito 

de propriedade do particular, que se funda no interesse público pelo qual 

se norteia a administração. A Constituição Federal prevê em seu artigo 5º, 

inciso XXIV, que, "a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação 

por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante 

justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos 

nesta Constituição". Incumbe à Administração Pública, antes de se 

apropriar de bem particular, observar procedimento administrativo próprio 

e ressarcir o proprietário, mediante indenização ao particular pela área 

expropriada E oferecimento de justificativa à coletividade. Para 

formalização do ato expropriatório previsto no decreto, exige-se a 

motivação e a finalidade pública. Nos presentes autos, a requerente afirma 

que por meio do Decreto da Presidência da República, datado em 

13/08/2014, encontra-se inserido o imóvel de propriedade da requerida. 

Alega ainda, que realizou junto aos demandados, termo de permissão de 

uso, conforme se vê no Id. 11212254, sendo realizado pagamento da 

indenização no valor de R$ 565.360,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil 

e trezentos e sessenta reais), sendo que o acordo não foi concluído, vez 

que não foi possível a elaboração da escritura do imóvel junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis desta cidade (Id. 11212241 e Id. 11212248). 

Pode-se definir desapropriação como o procedimento de direito público 

pelo qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por 
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razões de utilidade pública, de necessidade pública, ou de interesse 

social, normalmente mediante o pagamento de justa e prévia indenização. 

Sobre o tema: “Como regra, a desapropriação pode ter por objeto qualquer 

bem móvel ou imóvel dotado de valoração patrimonial. É com esse teor que 

se pauta o art. 2º do Decreto -Lei 3.365/41, no qual se encontra 

consignado que ‘todos os bens podem ser desapropriados’ pelas 

entidades da federação. Deve -se, por conseguinte, incluir nessa 

expressão os bens móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos. Em 

razão dessa amplitude, são também desapropriáveis ações, cotas ou 

direitos relativos ao capital de pessoas jurídicas.” (in Manual de Direito 

Administrativo, 13 ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p.631). Assim, 

uma vez declarada a utilidade pública da área/imóvel matriculado sob o nº. 

101.944, CRI de Rondonópolis/MT, tem a requerente direito a 

desapropriação. Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial. Expeça mandado de imissão na posse do 

imóvel descrito na inicial. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC Transitada em julgado ou 

havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003111-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MEGATON ICAMENTO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

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:

LUIZ CARLOS SOBRINHO - CONSTRUCOES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1003111-56.2018.11.0003) Vistos etc. MEGATON IÇAMENTO e 

MOVIMENTAÇÃO de CARGAS LTDA, qualificado nos autos, ingressou 

com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão proferida no Id. 27387836, 

arguindo a existência de omissão no decisum. Sustenta que a 

manifestação apresentada no Id. 21579362, não restou apreciada pelo 

Juízo. Segundo expressão contida no Estatuto Processual Civil vigente, 

são cabíveis embargos de declaração somente quando há obscuridade ou 

contradição na sentença ou no acórdão ou na hipótese de ser omisso 

ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal (art. 535, I e 

II, do CPC vigentes à época do decisum). Todavia, em se observando a 

ocorrência de erro material é de ser admitido, excepcionalmente, o efeito 

modificativo nos embargos declaratórios, quando a evidência do erro 

material demonstra a alteração da realidade e da verdade substancial, que 

devem ser resgatadas, mediante alteração do dispositivo da sentença, da 

decisão interlocutória ou do acórdão, sob pena de absurdo jurídico e 

manutenção do erro, violando a própria justiça. In casu, denota-se que, de 

fato, o embargante requereu o que entendeu de direito no petitório, porém 

não houve decisão sobre todos os pedidos. Ressalte-se que é 

perfeitamente cabível a oposição de embargos declaratórios contra 

decisão, conforme art. 535, do antigo CPC, e em caráter 

excepcionalíssimo, no qual se enquadra o presente caso, é permitido 

imprimir-lhe efeitos infringentes. Neste sentido, os Tribunais pátrios têm 

decidido reiteradamente ser possível na hipótese de erro material, o 

acolhimento dos embargos declaratórios. In verbis: "Os embargos 

declaratórios são admissíveis para a correção de premissa equivocada de 

que haja partido a decisão embargada, atribuindo-se-lhes efeito 

modificativo quando tal premissa seja influente no resultado do julgamento" 

(STF, 1ª Turma, RE 207.928-6/SP, Edcl., Rel. Min. Sepúlveda Pertence,). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DE 

PRAZO. EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO, ADMITIDO 

EXCEPCIONALMENTE. Os embargos declaratórios, em principio, não tem 

efeito infringente do julgado. pode, excepcionalmente, ser admitido tal 

efeito quando houver sido cometido erro material inequívoco na contagem 

de prazos, com influência imediata e direta na decisão de mérito ou na 

admissão de recursos. o processo e o instrumento da jurisdição, voltado a 

garantia dos direitos materiais. efetivar a justa composição das lides, e 

seu propósito primacial. Recurso especial conhecido e provido” (STJ, 

REsp. n. 13.100/GO, Quarta Turma, rel. Min Athos Carneiro). “Se as custas 

foram pagas dentro do prazo legal, existindo nos autos comprovante do 

pagamento, e admissível o manejo dos embargos declaratórios para 

remediar erro evidente, caracterizado pelo não conhecimento do recurso 

interposto por falta de preparo” (TAMG, Embargos Declaratórios nº 

104.259-1/01, Quinta Câmara Cível, rel. Juiz José Marrara. “Embargos de 

Declaração – Erro Material – Devem ser agasalhados os Embargos de 

Declaração, quando existe no mesmo, erro material desaviando raficação” 

(Ap. Cível nº 245570-3/01, 2ª Câmara Cível do TAMG, Rel. Juiz Caetano 

Levi). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – 

ACOLHIMENTO. Os Embargos Declaratórios devem ser acolhidos para 

correção de erro material existente no Aresto embargado, visto que o 

próprio art. 463, inciso I, do CPC confere ao Magistrado a faculdade de 

alterar a sentença, após publicada, para lhe corrigir inexatidões materiais, 

de ofício ou a requerimento da parte” (Ap. Cível nº 305529-6/01, 3ª 

Câmara Cível do TAMG, Rel. Juiz Edilson Fernandes). Com efeito, diante da 

ocorrência do erro material manifesto no r. decisum objurgado, e não de 

erro de entendimento, a imediata correção se impõe. Ex positis, acolho os 

presentes embargos de declaração, e, conferindo-lhes efeitos 

infringentes, acrescento a decisão objurgada "... 1.0 - A exequente requer 

a penhora on line, em conta corrente da executada no CNPJ n° 

23.218997/0001-28, sob o argumento da incidência das disposições 

contidas nos artigos 835, I, § 2º, e 854, do CPC. A credora limita-se em 

requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro 

sobre valores existentes em contas de depósitos ou instituições 

financeiras em nome da devedora. Registra-se, a princípio, que a partir de 

03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, 

que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 

13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de 

autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de 

ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena 

de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Em que pese o 

magistrado não utiliza dos sistemas colocados à disposição do juízo para 

localizar bens do devedor, de forma indevida, o sistema, automaticamente 

e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em toda e qualquer conta 

bancária ou aplicação financeira vinculada ao devedor; ou seja, o quantum 

executado é bloqueado tantas quantas forem as contas bancárias e 

aplicações financeiras existentes configurando, assim, o bloqueio 

exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, considerando que, no 

dia a dia forense, é impossível a devolução imediata do montante 

excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova lei de abuso 

de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos 

financeiros, vez que o próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após 

sua efetivação, não podendo o magistrado ser alcançado por eventual 

abuso que não cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o 

sistema não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as 

contas existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito 

mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In 

casu, flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia 

fundamental do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a 

exigir uma rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o 

magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, nem 

sempre é rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de 

tais gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos 

financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 20594615. 2.0 - A exequente 

requer a realização de pesquisa pelo sistema Renajud, objetivando a 

localização e a restrição de veículos em nome da devedora. Dessa forma, 

defiro, apenas, a pesquisa pleiteada, pelo sistema Renajud, formulado no 

Id. 21579362. 3.0 – Por fim, no que tange ao pedido do item IV, vislumbro 

que trata-se de diligência cabível a parte interessada, não cabendo ao 

Poder Judiciário tal atribuição, desse modo, indefiro o pedido. Intime a 

credora para promover o regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender de direito...”. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000110-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DOMINGOS INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRANCISCA DE FREITAS OAB - MT20673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo de legal requerer o que 

entender de direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007045-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DOURADO NERY (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MOREIRA PEREIRA OAB - MT24064/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON CORDEIRO SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007045-22.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: DAYANE DOURADO NERY EMBARGADO: EMERSON 

CORDEIRO SILVA Vistos e examinados. Intime-se a parte embargante para 

que proceda a juntada de cópia integral do processo trabalhista, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Com a sua juntada, vistas à parte contrária para, 

querendo, se manifestar no mesmo prazo. Após, conclusos para 

saneamento ou prolação de sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001576-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010062-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br HYPERLINK "http://www.tjmt.jus.br%3econsulta/"> 

HYPERLINK "http://www.tjmt.jus.br%3econsulta/"consulta de processos 

judiciais. Caso seja informado novo endereço para o cumprimento da 

ordem por oficial de justiça, deverá a parte, desde já, efetuar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, através do seguinte caminho: site do 

Tribunal de Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única e o endereço da diligência. Após deverá 

anexar aos autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000580-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MAURICIO GALVAO (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br HYPERLINK "http://www.tjmt.jus.br%3econsulta/"> 

HYPERLINK "http://www.tjmt.jus.br%3econsulta/"consulta de processos 

judiciais. Caso seja informado novo endereço para o cumprimento da 

ordem por oficial de justiça, deverá a parte, desde já, efetuar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, através do seguinte caminho: site do 

Tribunal de Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única e o endereço da diligência. Após deverá 

anexar aos autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005814-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGDA MONICA DE OLIVEIRA - ME (REU)

AGDA MONICA DE OLIVEIRA (REU)

LAURA CRISTINA NEVES BISPO (REU)

 

Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br HYPERLINK "http://www.tjmt.jus.br%3econsulta/"> 

HYPERLINK "http://www.tjmt.jus.br%3econsulta/"consulta de processos 

judiciais. Caso seja informado novo endereço para o cumprimento da 

ordem por oficial de justiça, deverá a parte, desde já, efetuar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, através do seguinte caminho: site do 

Tribunal de Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única e o endereço da diligência. Após deverá 

anexar aos autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013393-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE OLIVEIRA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007105-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALTER BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 82 de 622



SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA (REU)

CELIO GONCALVES RIOS (REU)

 

Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br HYPERLINK "http://www.tjmt.jus.br%3econsulta/"> 

HYPERLINK "http://www.tjmt.jus.br%3econsulta/"consulta de processos 

judiciais. Caso seja informado novo endereço para o cumprimento da 

ordem por oficial de justiça, deverá a parte, desde já, efetuar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, através do seguinte caminho: site do 

Tribunal de Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única e o endereço da diligência. Após deverá 

anexar aos autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013507-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ALVES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013049-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANIELY DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(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.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012672-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015621-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO MIRANDA OAB - MT5023-O (ADVOGADO(A))

LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT8126-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA FERREIRA DE SOUZA (REU)

MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015621-67.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JAIR DOS SANTOS REU: SABRINA FERREIRA DE SOUZA, 

MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI Vistos e examinados. Como se 

infere dos autos, JAIR DOS SANTOS ingressou com a presente AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA LIMINARMENTE em face de SABRINA FERREIRA DE SOUZA 

e MARCO AURÉLIO DOMINGUES MAZZI, requerendo a concessão de 

tutela antecipada para a busca e apreensão de semoventes objeto do 

contrato de parceria pecuária celebrado entre as partes. A petição inicial 

foi recebida e a tutela antecipada foi parcialmente deferida sob caução, 

autorizando-se a busca e apreensão de semoventes e a averbação da 

existência da ação nas matrículas dos imóveis dados em garantia ao 

contrato objeto da lide. A caução prestada foi averbada no imóvel rural de 

matrícula 55.127, Livro 02, do Cartório do 5º Ofício da Comarca de 

Cuiabá-MT, de propriedade do requerente Jair dos Santos e Coopernutri 

Indústria e Comércio Fertilizantes, ao qual o mesmo atribuiu o valor de 

R$16.680.000,00. Não houve notícias da interposição de recurso de 

agravo. Devidamente citados, os requeridos apresentaram 

CONTESTAÇÃO (onde pugnaram pela improcedência da ação; 

impugnaram o valor da causa; e requereram a substituição da caução 

prestada pelo autor, invocando a sua inidoneidade) e RECONVENÇÃO 

(requerendo que o contrato seja reconhecido como de arrendamento 

pecuário, com a declaração de nulidade da cláusula quarta e determinação 

de forma correta do pagamento da renda; que o reconvindo seja 

condenado ao pagamento das perdas e danos experimentadas pelos 

reconvintes; e que o reconvindo seja condenado ao pagamento de 

indenização por danos morais; e, ainda, ao ressarcimento do valor 

referente a 22 touros “sumidos” durante o cumprimento da busca e 

apreensão). Postularam, ainda, pela expedição de vários ofícios. DECIDO. 

01 – DA SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. Os requeridos impugnaram a 

caução prestada pelo autor, e requereram a sua substituição, invocando 

idoneidade. Sustentaram, em breve resumo, que o imóvel rural ofertado em 

caução não possui o valor mencionado pelo autor; que o bem está situado 

em área alagada do Pantanal; que mais da metade do imóvel é reserva 

legal; que o imóvel não pertence 100% ao autor, não descrevendo a 

matrícula qual é seu percentual; e que, em consulta ao CNPJ da empresa 

proprietária do imóvel, averiguou-se que a mesma se encontra baixada 

junto a Receita Federal e seu endereço não é aquele descrito na matrícula 

do bem. Pois bem. Como se sabe, nos termos do artigo 804 do CPC, a 

prestação de caução é uma faculdade e não uma exigência legal para a 

concessão de liminar em processo cautelar, incumbindo ao julgador a 

apreciação da conveniência de sua exigência, ou não, diante de cada 

caso concreto. Pelas mesmas razões, e em razão do poder geral de 
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cautela, cabe ao julgador apreciar, ainda, a idoneidade da caução 

porventura prestada; e idôneo, nos termos contextuais, é aquilo que é 

próprio para alguma coisa, conveniente e adequado. Sob tal prima é que, 

após exame das circunstâncias do caso concreto que se apresentado, é 

que pode-se inferir se a caução prestada é adequada para o fim a que se 

destina, qual seja, resguardar a parte contrária dos danos que possa vir a 

sofrer, em decorrência da concessão da medida liminar. A respeito da 

hipótese retratada nestes autos, valioso registrar que não há qualquer 

controvérsia acerca da necessidade da exigência de caução, tanto que 

foi o próprio autor quem, ao protocolar a petição inicial e requerer decisão 

liminar, ofertou a prestação de caução. No que tange à idoneidade da 

caução prestada, verifica-se a impugnação pelos requeridos, que alegam, 

de forma fundamentada, razões para a recusa, colocando em dúvida a 

idoneidade e a liquidez do bem imóvel oferecido à caução. E, nestes 

termos, operando-se nos autos a situação de fundamentada dúvida da 

caução, em razão do poder geral de cautela conferido ao magistrado, 

prudente se revela a determinação de sua substituição, haja vista que a 

garantia a caucionar o processo deve possuir natureza extreme de 

dúvidas, sob pena de não se prestar ao fim a que se destina. Acerca do 

tema, valiosa a transcrição: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO. PEDIDO LIMINAR "INAUDITA ALTERA PARTE" DE PROIBIÇÃO 

DE INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 

EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO MANTIDA. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA 

CAUÇÃO. CABÍVEL. O ordenamento pátrio dispõe que, ao conceder 

tutelas de urgência, o juiz está autorizado a exigir uma prestação de 

caução, suficiente e idônea, capaz de garantir o juízo e resguardar 

eventual necessidade de ressarcimento dos danos que a medida poderia 

acarretar à parte contrária. (...)”. (TJ-SP - AI: 20789278220198260000 SP 

2078927-82.2019.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de 

Julgamento: 05/07/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 05/07/2019). “SUSTAÇÃO DE PROTESTO. IDONEIDADE DA 

CAUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO 

EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE. Incumbe ao Julgador, diante de seu poder 

geral de cautela, o exame a respeito da idoneidade, ou não, da caução 

prestada, sendo-lhe lícito, pois, exigir a prestação de caução em dinheiro, 

diante das circunstâncias apresentadas no caso concreto. (...)”. (TJ-MG - 

AI: 10027120151488001 MG, Relator: Pereira da Silva, Data de Julgamento: 

26/03/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

12/04/2013). Nesse contexto, a fim de que não exista a mínima dúvida de 

que o processo está suficientemente garantido pela caução prestada, 

considerando a fundamentada impugnação apresentada pelos réus, que 

colocaram em xeque a idoneidade da caução prestada pelo autor, 

DETERMINO a intimação deste para que, no prazo de 05 dias, adote as 

providências necessárias para substituir a caução prestada pelo imóvel 

por 3000 vacas da raça Senepol ½ e ¾ sangue de sua propriedade, sob 

pena de revogação da liminar antes deferida. 02 – DA CONTESTAÇÃO 

OFERTADA. Considerando que os requeridos, ao contestarem a ação, 

arguiram matérias preliminares, DETERMINO a intimação do autor para que, 

no prazo legal, apresente a impugnação à contestação. 03 – DA 

RECONVENÇÃO. Verifica-se dos autos que, ao apresentarem 

reconvenção, os autores cumularam os seguintes pedidos: que o contrato 

seja reconhecido como de arrendamento pecuário, com a declaração de 

nulidade da cláusula quarta e determinação de forma correta do 

pagamento da renda; que o reconvindo seja condenado ao pagamento das 

perdas e danos experimentadas pelos reconvintes; que o reconvindo seja 

condenado ao pagamento de indenização por danos morais; e que o 

requerido seja condenado ao ressarcimento do valor referente a 22 touros 

“sumidos” durante o cumprimento da busca e apreensão. Todavia, 

atribuíram à causa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), que 

indubitavelmente não corresponde ao proveito econômico perseguido com 

a demanda. Deste modo, sabendo-se que todos os pedidos devem ser 

formulados de forma certa, inclusive o de danos morais, nos termos do 

artigo 292 do CPC, DETERMINO a intimação dos reconvintes para que, no 

prazo legal, emendem à inicial, indicando os valores indenizatórios 

pretendidos e corrigindo o valor dado a causa, sob pena de indeferimento 

da reconvenção. Colaciono: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA CAUSA. 

PROVEITO ECONÔMICO. IDENTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. 

SOMA DOS PEDIDOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Se desde logo é possível estimar um 

valor, ainda que mínimo, para o benefício requerido na demanda, a fixação 

do valor da causa deve corresponder a essa quantia. Precedentes. 3. De 

acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, quando há indicação na 

petição inicial do valor requerido a título de danos morais, ou quando há 

elementos suficientes para sua quantificação, ele deve integrar o valor da 

causa. 4. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o valor da 

causa, nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, 

será o valor pretendido. 5. Na hipótese em que há pedido de danos 

materiais cumulado com danos morais, o valor da causa deve 

corresponder à soma dos pedidos. 6. Recurso especial parcialmente 

provido”. (STJ - REsp: 1698665 SP 2014/0048451-2, Relator: Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018). De outra banda, 

constato, ainda, que os reconvintes requereram a concessão do benefício 

da Justiça Gratuita. Todavia, não carrearam aos autos comprovante da 

alegada situação de pobreza (hollerith, declaração de imposto de renda, 

etc), de modo que oportunizo aos mesmos a apresentação da 

comprovação ou o recolhimento das custas devidas, o que DETERMINO 

que seja feito no prazo legal. Ilustro: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

DEFERIMENTO. DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. LIMINAR. 

EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. - O gozo do benefício da justiça 

gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, 

não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de 

próprio punho - O benefício da assistência judiciária somente será 

concedido quando restar devidamente comprovada a alegada insuficiência 

de recursos para arcar com as custas processuais e honorários 

advocatícios, em atendimento ao disposto no inciso LXXIV, do artigo 5º, da 

Constituição da República, de 1988. (...)”. (TJ-MG - AI: 

10000181074584001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 

17/03/0019, Data de Publicação: 01/04/2019). Sendo satisfeitas, pelos 

reconvintes, as duas determinações alhures elencadas, fica, desde já, 

recebida a reconvenção proposta; devendo, na sequência, a serventia 

impulsionar o feito para que o reconvindo possa apresentar a contestação 

à reconvenção. 03 – DA EXPEDIÇÃO DOS OFÍCIOS SOLICITADOS PELOS 

REQUERIDOS. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao CREA, 

solicitado pelos requeridos para que tal órgão tomasse providencias em 

face do corretor José Felisberto, que teria emitido laudo imparcial e 

enganoso; e INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao Conselho 

Regional de Medicina Veterinária, para a adoção de providências em face 

do médico veterinário Neusrisvaldo Antônio de Souza Junior, que teria 

emitido laudo falso. Justifico o indeferimento assentando que as 

providências solicitadas pelos requeridos não necessitam da intervenção 

judicial para serem adotadas, podendo os próprios requeridos 

formalizarem as denúncias que entendem pertinente, junto aos órgãos 

administrativos ou perante a autoridade policial. De igual modo, INDEFIRO o 

pedido de expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça deste 

Estado de Mato Grosso, para a denúncia de parcialidade dos oficiais de 

justiça no cumprimento da liminar de busca e apreensão, haja vista que a 

atitude pode ser levada a efeito pelos próprios requeridos, tanto junto à 

Diretoria do Fórum, como nos canais de comunicação direta com a 

Corregedoria via meios eletrônicos, não cabendo a este Juízo o 

recebimento ou a formalização de qualquer denúncia em face dos 

servidores. Por fim, com relação ao pedido de expedição de ofício ao 

Indea/MT, para inspeção de todo o gado do autor, que estariam sem marca 

de vacina de brucelose, POSTERGO a apreciação da sua necessidade 

para o momento do saneamento do feito e determinação das provas a 

serem produzidas, quando melhor se poderá auferir acerca da sua real 

necessidade para a instrução processual. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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EXEQUENTE: NARA DANUBIA FERREIRA DA SILVA EXECUTADO: IRANI 

ALVES DA SILVA Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se 

que se trata processo endereçado ao Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis/MT. Dessa forma, declino da competência de processar e 

julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para um dos Juizados Especiais desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001115-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LENI MARQUES (REU)

FRANCISCO ROBERTO MACEDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001115-91.2016.8.11.0003 AUTOR: N C IMOVEIS LTDA 

Advogado do(a) AUTOR: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - MT6256/O 

RÉU: FRANCISCO ROBERTO MACEDO, LENI MARQUES Advogado do(a) 

RÉU: EMERSON SPIGOSSO - MT5821-B Advogado do(a) RÉU: EMERSON 

SPIGOSSO - MT5821-B DECISÃO Vistos em Correição Ordinária Anual, 

instalada pela Portaria 01/2017 - GAB, Diante do advento do Novo Código 

de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às 

partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira 

clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015). Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 

DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO Juiz 

de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000110-34.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: GILMAR DOMINGOS INACIO REQUERIDO: KIRTON BANK 

S/A BANCO MULTIPLO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GILMAR DOMINGOS 

INÁCIO em face de KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO. Em breve 

síntese, informa que possuía uma dívida com a parte requerida no valor de 

R$ 147,32 (cento e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), a qual 

foi devidamente quitada. Argumenta que mesmo após o pagamento do 

débito o seu nome continuou inscrito indevidamente no cadastro de 

inadimplentes. Pugna pela condenação da parte ré em danos morais no 

valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais). Junta 

procuração e demais documentos. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação (Id. 1493234). A parte autora impugnou a 

contestação (Id. 1554081). As partes foram intimadas para especificar as 

provas que pretendiam produzir. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. I – Do julgamento antecipado 

Inexistem preliminares a serem apreciadas. Nos termos do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil “o juiz julgará imediatamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver 

necessidade de produção de outras provas”. Impõe-se o julgamento 

antecipado da presente lide, uma vez que é possível, pela prova já 

carreada ao feito, que seja desde logo proferida uma sentença de mérito 

sem a necessidade de produção de outras provas. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO C/C ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO 

VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento 

de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à 

ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis 

para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 

do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio 

do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 

(art. 371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em 

cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento 

de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, 

se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua 

convicção. 3. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo 

de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento 

antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do 

atual CPC). (...) (Ap 78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) Desta feita, passo 

ao julgamento antecipado da lide, considerando que é possível, pela prova 

já carreada ao feito, que seja proferida uma sentença de mérito. II – Do 

dano moral O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da 

manutenção do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes após o 

pagamento do débito. Em sede de contestação, a parte requerida informou 
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que a dívida contestada foi originada pelo contrato nº 0200390617323, 

realizado em 20/12/2012, no valor de R$ 394,98 (trezentos e noventa e 

quatro reais e noventa e oito centavos), o qual encontra-se quitado devido 

a renegociação realizada em 10/06/2015. No caso, verifica-se que é fato 

incontroverso a existência da dívida que originou a inscrição no cadastro 

de proteção ao crédito, bem como a posterior quitação do débito pelo 

autor. Entretanto, nota-se que apesar do débito em questão ter sido pago 

no dia 10/06/2015 (Id. 1013771), a empresa requerida manteve a restrição 

até o dia 28/09/2015, ou seja, 03 (três) meses após a regularização do 

débito, configurando ato ilícito passível de indenização. Neste ponto, insta 

consignar que a jurisprudência fixou o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar do primeiro dia útil subsequente ao pagamento do débito, para que 

o credor requeira a exclusão do registro desabonador. Logo, comprovada 

a manutenção da negativação por período superior ao devido, bem como o 

dano moral puro, reputa-se existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DOS 

REGISTROS APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA - DANO MORAL – 

CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da 

dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente 

à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito 

vencido (STJ AREsp 195646/SP). (Ap 122042/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA EXISTENTE – QUITAÇÃO 

POSTERIOR MEDIANTE ACORDO – BAIXA DA NEGATIVAÇÃO APÓS 09 

(NOVE) DIAS ÚTEIS – PRAZO QUE SUPERA O RAZOÁVEL DE 05 (CINCO) 

DIAS ÚTEIS – ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ EM JULGAMENTO DE 

RECURSO REPETITIVO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Consoante entendimento fixado pelo STJ em julgamento de 

recurso repetitivo: “Diante das regras previstas no Código de Defesa do 

Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da 

dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente 

à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito 

vencido”. (REsp 1424792/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014). Constatado 

que a baixa da negativação se deu após 09 (nove) dias úteis após a 

quitação do débito, resta configurado o dano moral do devedor. Ao fixar o 

valor indenizatório, de acordo com entendimento jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça, deve o juiz considerar a extensão do dano, 

arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, razão de ser reduzido para 

R$200,00 (duzentos reais). (Ap 80332/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016) 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). Neste sentido, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso entende que: INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – 

NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o nexo de 

causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, 

bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que 

gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do 

SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização 

decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do 

caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o 

valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a 

realidade do caso concreto. (Ap 138784/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –- INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E 

ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição do nome do 

consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a dívida inexistente, 

sem as devidas cautelas, é de responsabilidade da loja, a qual deve 

indenizar o ofendido pelo dano moral. Para a estipulação do valor da 

indenização atinente ao dano moral deve se levar em conta os critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira 

daquele que sofreu o dano e da responsável pela conduta. (Ap 

141426/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 

16/02/2018). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, 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 

autorizam fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ressalto que o valor da condenação deverá 

ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária 

desde o arbitramento. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA 

RAZOÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO 

EFETIVO ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - 

INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. A indenização deve ser fixada 

segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância 

das peculiaridades do caso. Nos termos da Súmula 362 do STJ, a 

indenização por danos morais deve ser acrescida de correção monetária 

a partir da data do efetivo arbitramento. Tratando-se de relação contratual, 

a indenização deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação, 

nos termos dos arts. 240 do CPC/2015 e 405 do CC. (TJ-MG - AC: 

10440180016469001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

04/02/2020, Data de Publicação: 07/02/2020) III – Do dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar a parte requerida 

ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC a partir desta data. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no 

artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que se o condenado das custas e 

dos honorários advocatícios for beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) anos após 

o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001115-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LENI MARQUES (REU)

FRANCISCO ROBERTO MACEDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001115-91.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): N C IMOVEIS LTDA REU: FRANCISCO ROBERTO MACEDO, 

LENI MARQUES Vistos e examinados. Homologo o acordo entabulado 

entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, com 

fundamento no art. 487, III, "b", CPC/2015, devendo os autos ficarem 

suspensos até o cumprimento integral da obrigação. Os autos deverão 

aguardar em aquivo até o termo final do acordo. Findo o prazo de 

suspensão, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do 

cumprimento da transação, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014477-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AROLDO GONCALVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

a medida liminar foi deferida, o bem foi apreendido, o requerido foi citado, 

mas não apresentou tempestiva contestação. A parte autora 

manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta 

que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou contestação, com 

fulcro no teor da certidão da Sra. Gestpra, DECRETO A SUA REVELIA, o 

que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor. Deste modo, passo a conhecer diretamente do 

pedido, na forma do artigo 355, II, do CPC. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Destaco, ainda, que os autos possibilitam o seu 

julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, apesar de ser de 

fato e de direito, permitem, pela prova documental carreada, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de prova em audiência, o que, em harmonia com os princípios da 

celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 

manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação é medida que se impõe, eis que 

estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto isso, com 

fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva 

do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no registro de 

propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o que faltou ao 

devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000396-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UASHINGTON LUIZ SILVA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

a medida liminar foi deferida, o bem foi apreendido, o requerido foi citado, 

mas não apresentou tempestiva contestação. A parte autora 

manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta 

que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou contestação, com 

fulcro no teor da certidão da Sra. Gestpra, DECRETO A SUA REVELIA, o 

que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor. Deste modo, passo a conhecer diretamente do 

pedido, na forma do artigo 355, II, do CPC. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 
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ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Destaco, ainda, que os autos possibilitam o seu 

julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, apesar de ser de 

fato e de direito, permitem, pela prova documental carreada, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de prova em audiência, o que, em harmonia com os princípios da 

celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 

manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação é medida que se impõe, eis que 

estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto isso, com 

fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva 

do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no registro de 

propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o que faltou ao 

devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001335-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIORANDE PEREIRA DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001335-89.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA OLIVEIRA DE MOURA REU: DIORANDE PEREIRA DE 

OLIVEIRA Vistos e examinados. Cuida-se de ação de cobrança de aluguel 

ajuizada por MARIA OLIVEIRA MOURA em face de DIORANDE PEREIRA DE 

OLIVEIRA, alegando ter sido nomeada inventariante nos autos do 

processo nº 929-61.2011.811.0003, código nº 445747, em trâmite na 

Segunda Vara de Família. Em síntese, alega que o requerido, na qualidade 

de um dos herdeiros, vem se utilizando do imóvel pertencente ao espólio, 

em detrimento dos direitos de outros herdeiros, não efetuando o 

pagamento do valor devido a título de aluguel. Requer a procedência da 

pretensão inicial, a fim de que seja o requerido condenado no pagamento 

da importância referente aos alugueis. Citado, o requerido apresentou 

contestação, arguindo preliminarmente a ilegitimidade da autora e, no 

mérito, a improcedência do pedido. Na ocasião, ofereceu reconvenção, 

pleiteando pela condenação no pagamento das despesas com a reforma 

realizada no imóvel. Foi apresentada impugnação e resposta à 

reconvenção, id 16263952. Intimadas, a parte ré pleiteou pela produção de 

provas orais, enquanto a autora deixou de especificar as provas a serem 

produzidas. Após, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA AÇÃO 

DE COBRANÇA Sem delongas, o caso é de reconhecimento da 

ilegitimidade ativa. Isso porque, consoante se infere da documentação 

anexada pelo requerido em sede de contestação, o processo de 

inventário no qual a autora foi nomeada inventariante foi extinto sem 

resolução do mérito, tendo a sentença transitada em julgado na data de 

14/11/21017 (cód. 445747 – 2ª Vara de Família e Sucessões), não 

subsistindo, portanto, a legitimidade da demandante. É importante pontuar 

que a autora não se insurgiu quanto à alegada ilegitimidade, deixando de 

se manifestar nos autos para a comprovação da qualidade de 

inventariante. Na verdade, sequer pleiteou pela produção de provas, mas 

tão somente pela realização de audiência de conciliação, que, por sua 

vez, foi infrutífera. Assim, de rigor a extinção do feito. DA RECONVENÇÃO 

No que concerne à reconvenção, observa-se uma hipótese de falta de 

interesse de agir superveniente, na medida em que a pretensão de 

ressarcimento de valores está diretamente vinculada à pretensão 

deduzida na ação principal de percebimento de aluguéis pelo espólio. Uma 

vez que a pretensão principal não será analisada, e devido a essa relação 

de prejudicialidade, perde espaço o interesse de agir existente quando do 

ajuizamento da reconvenção, mostrando-se inócua, por consequência, a 

oitiva de testemunhas. Por tudo isso, impõe-se também a extinção do feito 

em relação à reconvenção. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC/2015. 

Condeno as partes no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação, com 

fundamento art. 85, §2º, CPC/2015, devendo ser suportados à razão de 

50% por cada um dos litigantes (art. 86, CPC/2015). Suspendo a 

exigibilidade das referidas verbas, a teor do que preconiza o art. 98, §3º, 

CPC/2015, eis que DEFIRO às partes os benefícios da gratuidade da 

justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001335-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DIORANDE PEREIRA DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001335-89.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA OLIVEIRA DE MOURA REU: DIORANDE PEREIRA DE 

OLIVEIRA Vistos e examinados. Cuida-se de ação de cobrança de aluguel 

ajuizada por MARIA OLIVEIRA MOURA em face de DIORANDE PEREIRA DE 

OLIVEIRA, alegando ter sido nomeada inventariante nos autos do 

processo nº 929-61.2011.811.0003, código nº 445747, em trâmite na 

Segunda Vara de Família. Em síntese, alega que o requerido, na qualidade 

de um dos herdeiros, vem se utilizando do imóvel pertencente ao espólio, 

em detrimento dos direitos de outros herdeiros, não efetuando o 

pagamento do valor devido a título de aluguel. Requer a procedência da 

pretensão inicial, a fim de que seja o requerido condenado no pagamento 

da importância referente aos alugueis. Citado, o requerido apresentou 

contestação, arguindo preliminarmente a ilegitimidade da autora e, no 

mérito, a improcedência do pedido. Na ocasião, ofereceu reconvenção, 

pleiteando pela condenação no pagamento das despesas com a reforma 

realizada no imóvel. Foi apresentada impugnação e resposta à 

reconvenção, id 16263952. Intimadas, a parte ré pleiteou pela produção de 

provas orais, enquanto a autora deixou de especificar as provas a serem 

produzidas. Após, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA AÇÃO 

DE COBRANÇA Sem delongas, o caso é de reconhecimento da 

ilegitimidade ativa. Isso porque, consoante se infere da documentação 

anexada pelo requerido em sede de contestação, o processo de 

inventário no qual a autora foi nomeada inventariante foi extinto sem 

resolução do mérito, tendo a sentença transitada em julgado na data de 

14/11/21017 (cód. 445747 – 2ª Vara de Família e Sucessões), não 

subsistindo, portanto, a legitimidade da demandante. É importante pontuar 

que a autora não se insurgiu quanto à alegada ilegitimidade, deixando de 

se manifestar nos autos para a comprovação da qualidade de 

inventariante. Na verdade, sequer pleiteou pela produção de provas, mas 

tão somente pela realização de audiência de conciliação, que, por sua 

vez, foi infrutífera. Assim, de rigor a extinção do feito. DA RECONVENÇÃO 

No que concerne à reconvenção, observa-se uma hipótese de falta de 

interesse de agir superveniente, na medida em que a pretensão de 

ressarcimento de valores está diretamente vinculada à pretensão 

deduzida na ação principal de percebimento de aluguéis pelo espólio. Uma 

vez que a pretensão principal não será analisada, e devido a essa relação 

de prejudicialidade, perde espaço o interesse de agir existente quando do 

ajuizamento da reconvenção, mostrando-se inócua, por consequência, a 

oitiva de testemunhas. Por tudo isso, impõe-se também a extinção do feito 

em relação à reconvenção. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC/2015. 

Condeno as partes no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação, com 

fundamento art. 85, §2º, CPC/2015, devendo ser suportados à razão de 

50% por cada um dos litigantes (art. 86, CPC/2015). Suspendo a 

exigibilidade das referidas verbas, a teor do que preconiza o art. 98, §3º, 

CPC/2015, eis que DEFIRO às partes os benefícios da gratuidade da 

justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004118-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004118-83.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DANIELLE CRISTINA ALMEIDA REU: SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA Vistos e examinados. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais ajuizada por DANIELLE CRISTINA ALMEIDA 

em face de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, afirmando ter realizado a 

contratação dos serviços de TV por assinatura, com dois pontos (código 

1506914062), o qual foi parcialmente alterado em janeiro de 2017, quando 

passou para a modalidade pré pago, sem alteração nos pontos (código 

15008913842). Relata que efetuou a recarga para utilização dos serviços, 

mas que o sinal foi disponibilizado tão somente para um dos pontos, sem 

que tenha logrado êxito em resolver a situação administrativamente ou, 

ainda, perante o PROCON. Em razão do exposto, requer seja a ré 

condenada no pagamento de 20 salários mínimos a título de indenização 

por danos morais. Com a inicial foram apresentados documentos. Citada, a 

requerida apresentou contestação, sustentando que a questão já foi 

solucionada perante o PROCON, acrescentando, ademais, a 

improcedência da demanda, firme no argumento de que, após a realização 

de vistoria técnica, foi constatado que o receptor/aparelho objeto da 

reclamação não se encontrava na residência da parte autora, violando as 

disposições contratuais. Requer seja julgada improcedente a pretensão 

inicial. Impugnação à contestação de forma remissiva à inicial (id 

15575191). Intimadas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do 

feito (id 16886315 e 26642712). Após, vieram os autos conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Presentes os requisitos do art. 355 do CPC/2015, uma vez que se trata de 

questão unicamente de direito, sendo dispensável dilação probatória. DO 

MÉRITO De início, determino sejam realizadas as alterações pertinentes no 

polo passivo da lide, consoante requerido pela demandada em sede de 

contestação. Pois bem. A análise do caso concreto deve se dar em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, dada a relação 

consumerista existente entre as partes, bem como a necessidade de 

inversão do ônus da prova, diante da notória hipossuficiência da autora 

em relação à empresa. A controvérsia em questão depende da aferição 

acerca da existência de falha na prestação de serviços decorrente do 

não fornecimento de sinal para a utilização regular da TV a cabo. Dessa 

forma, seguindo a linha da distribuição do ônus probatório pertinente ao 

caso, verifica-se que a ré não logrou êxito em demonstrar a regularidade 

da sua atuação. Isso porque apenas discorreu que, após reclamação da 

autora junto ao PROCON, se comprometeu a regularizar o serviço e a 

fornecer um pacote de recarga por 30 dias, afirmando, ainda, que não foi 

possível a realização de reparo técnico em razão da não localização do 

aparelho na residência da reclamante. Todavia, não comprovou que o sinal 

foi restabelecido para os dois pontos de acesso da requerente, nem 

mesmo que, de fato, esta descumpriu os termos ajustados 

contratualmente, já que se limitou a juntar print de tela capturada do seu 

próprio sistema, que em nada corrobora com a alegação de que o técnico 

ficou impedido de efetuar o reparo e muito menos de que o receptor 

efetivamente não se encontrava na residência. Não comprovou, portanto, 

a existência de fato extintivo do direito da requerente, a teor do que dispõe 

o art. 373, II, CPC/2015. Averbe-se que referidos prints de tela, de maneira 

isolada, não podem ser considerados como meios de prova hábil a infirmar 

as alegações feitas na inicial ou, ainda, a fundamentar a tese defensiva, 

sobretudo porque desprovidos de informações relevantes e obtidos de 

maneira unilateral. Destarte, não há indicativos mínimos de que o serviço 

está sendo prestado de maneira regular, com fornecimento adequado de 

sinal para os dois pontos, o que indiscutivelmente poderia ser feito pela ré. 

Repita-se, inexistem subsídios probatórios acerca da regularidade dos 

serviços, configurando, à evidência, a falha na sua prestação. Não se 

revela exagerado destacar que em razão da natureza da ação, à qual se 

aplicam as normas do CDC, cabia à empresa comprovar a regularidade 

dos serviços por ela prestados, ou, ainda, a existência de fato extintivo do 

direito, em consonância com a regular distribuição do ônus da prova, o 

que não fez. E não havendo prova da adequação dos serviços, tampouco 

de eventual descumprimento contratual da demandante, mostra-se 

imprescindível a condenação da ré na obrigação de solucionar/reparar o 

problema, a fim de fornecer adequadamente o serviço contratado. Resta 

perquirir quanto ao dever de indenizar. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 89 de 622



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]”. Em que pese a simples 

falha na prestação do serviço não caracterize, via de regra, o dever de 

indenizar, é certo que a situação em comento ultrapassa a esfera do mero 

dissabor, na medida em que a consumidora procurou a ré para a solução 

do problema, inclusive com reclamação junto ao Procon, sem que tenha 

sido viabilizado o fornecimento adequado e integral do serviço contratado, 

motivo pelo qual imputa-se à requerida a responsabilização. Pontue-se que 

a fixação dos danos morais na espécie revela caráter punitivo 

dissuasório, dada a desídia da demandada em solucionar o problema 

apontado, servindo, por conseguinte, como instrumento de reprimenda 

para obstar a reiteração do comportamento observado. Nesse sentido: 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Contrato de prestação de serviços de TV a 

cabo – Contratação de ponto adicional e novos canais – Consumidora que 

ficou sem nenhum sinal de televisão em sua residência por mais de quatro 

meses, tanto para os canais abertos quanto para os fechados, após a 

instalação do segundo ponto – Falha na prestação dos serviços – 

Inúmeras reclamações formalizadas, sem adequada solução – Dano moral 

caraterizado – No caso concreto, descumprimento contratual que se 

afasta da normalidade. Recurso não provido.” (TJ-SP 

10136845420168260344 SP 1013684-54.2016.8.26.0344, Relator: Sá 

Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 23/02/2018, 33ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 23/02/2018) “CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE 

TV A CABO, TELEFONE E INTERNET. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

INDEVIDO DESLIGAMENTO DO TERMINAL TELEFÔNICO. INTERNET EM 

VELOCIDADE INFERIOR À CONTRATADA. DANO MORAL CONFIGURADO 

EM CARÁTER PUNITIVO DISSUASÓRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. Não há falar em 

incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica, 

porquanto o caso em tela não apresenta complexidade, sendo a matéria 

recorrente nos Juizados Especiais, que detêm competência para o 

julgamento da espécie. Diante do relato trazido pela autora, consistente em 

haver ocorrido redução da velocidade de sua banda larga, bem como na 

suspensão de funcionamento de seu terminal telefônico a partir de 

setembro de 2014, cabia à ré apresentar contraprova a comprovar suas 

assertivas em sentido contrário, ou seja, o regular funcionamento dos 

serviços contratados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que 

preceitua o art. 333, inc. II, do CPC. Danos morais que restaram 

devidamente fixados em caráter punitivo-dissuasório, ante a desídia da ré 

em solucionar os problemas apontados pela consumidora, servindo o 

instrumento como reprimenda àquele que efetuou a conduta reprovável, 

de tal forma que o impacto se mostre hábil - em face da suficiência - a 

dissuadi-lo da repetição de procedimento análogo. Quantum indenizatório 

fixado em R$ 2.000,00 que não comporta redução, vez que em 

consonância com os... parâmetros adotados por este Colegiado em casos 

análogos. Correção monetária incidente do arbitramento e juros de 1% ao 

mês, a contar da citação. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005340716 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 

14/04/2015, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 16/04/2015) Se de um lado o Código Civil impõe a obrigação 

de reparar àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne à 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, esses elementos 

autorizam fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco 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. Sobre o valor deverão incidir juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso, e correção monetária desde o 

arbitramento (data da sentença), nos termos das súmulas nº 54 e 362, 

STJ. DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para: i) condenar a parte ré no fornecimento adequado e integral do 

serviço de tv a cabo, viabilizando o sinal nos dois pontos de acesso; e ii) 

condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso, e correção monetária desde o arbitramento (data da 

sentença), nos termos das súmulas nº 54 e 362, STJ. Condeno a parte 

requerida no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, conforme 

disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002019-43.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDSON ESTEVAO REY MOLINA REU: CONFEDERACAO 

NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Vistos e examinados. Cuida-se de 

ação declaratória de nulidade c/c indenizatória ajuizada por EDSON 

ESTEVÃO REY MOLINA em face de SPC/BRASIL – SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO, por meio da qual afirma que seu nome foi 

negativado, sem que tenha a requerida realizado a prévia notificação. Em 

razão do exposto, requer seja declarada a nulidade do ato de inclusão do 

seu nome nos sistemas de proteção ao crédito, bem como seja a parte ré 

condenada no pagamento de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais a título de 

indenização por danos morais. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, alegando preliminarmente a sua ilegitimidade, firme no 

argumento de que não foi a responsável pelo registro/inscrição objeto da 

ação. No mérito, sustenta a improcedência da pretensão inicial. 

Impugnação à contestação (id 15095618). Intimadas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide (id 15951540 e 16845499). Após, 

vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Presentes os requisitos constantes no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, é pertinente o julgamento 

antecipado da lide. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Ressai dos autos que o 

registro objeto da discussão na presente lide foi realizado pelo SCPC (id 

12380931), que é empresa atuante no serviço de proteção ao crédito, mas 

que não se confunde com a requerida SPC BRASIL/CNDL, ou seja, 

tratam-se de pessoas jurídicas diversas. Destarte, demonstrado que o 

alegado ato ilícito foi praticado por pessoa jurídica diversa, o 

reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré é medida de rigor. A 

propósito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO DE 

NOME DE CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INCLUSÃO PELO SCPC/BOA VISTA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SPC 

BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR 

ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

SENTENÇA REFORMADA. I - O Superior Tribunal de Justiça, quando do 

julgamento do REsp. nº 1.061.134/RS, processado pela sistemática do art. 

1.036 do CPC/2015, consolidou o entendimento de que os órgãos 

mantenedores de cadastros de proteção ao crédito possuem legitimidade 

passiva para responder as ações de reparação de danos morais 

advindos da ausência de prévia notificação do devedor, nos termos do 

art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. II - Fundado o pedido de 

indenização por danos morais em falta de notificação prévia acerca da 

inclusão do nome do devedor nos bancos de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, ato levado a efeito pelo SCPC - Boa Vista, a CNDL, 

pessoa jurídica distinta, não detém legitimidade para figurar no polo 

passivo da ação, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015. III - Recursos conhecidos, 

acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e julgado extinto o processo, 

sem resolução do mérito, prejudicado o exame do primeiro recurso. v.v. 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS-CNDL - 
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LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPRODUÇÃO DE 

OUTROS BANCOS DE DADOS. "Ostenta também legitimidade passiva para 

a ação indenizatória a entidade que reproduz ou mantém o cadastro, com 

permuta de informações constantes de outros bancos de dados. Nesses 

casos, o órgão que efetuou o registro viabiliza o fornecimento, a consulta 

e a divulgação de apontamentos existentes em cadastros administrados 

por instituições diversas com as quais possui convênio, como ocorre com 

as Câmaras de Dirigentes Lojistas dos diversos Estados da Federação 

entre si" (REsp nº 1.061.134/RS , Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, DJ 

01/04/2009). (TJ-MG - AC: 10000181416066001 MG, Relator: Vicente de 

Oliveira Silva, Data de Julgamento: 26/05/0019, Data de Publicação: 

06/06/2019) AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO. PRECEDENTE PARADIGMA: RESP 1.061.134/RS. - Em juízo 

de retratação, na forma do art. 1.030, II do CPC/2015, é de ser mantido o 

acórdão prolatado. Situação diversa do paradigma da Corte Superior - Os 

órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as 

ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes 

da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus 

cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a 

negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros 

cadastros mantidos por entidade diversas. (Tema 37). 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A FCDL, que possui parceria 

com o SPC, não responde por registros disponibilizados no SCPC, pois se 

tratam de entidades cadastrais diversas. Precedentes desta Corte. 

Ilegitimidade passiva evidenciada. Sentença de extinção mérito mantida. 

EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIDO O DESPROVIMENTO DA 

APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077702645, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70077702645 RS, Relator: Jorge 

Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019) 

Registre-se que a parte autora, na impugnação, rebateu a preliminar de 

ilegitimidade passiva com base em argumento diverso daquele sustentado 

na peça de defesa, limitando-se em pleitear pelo seu não acolhimento. Por 

essas razões, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa 

SPC BRASIL. DISPOSITIVO Ante o exposto, uma vez reconhecida a 

ilegitimidade passiva da requerida, JULGO EXTINTO O FEITO, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil. CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. SUSPENDO a 

exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta 

decisão, 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 requerente. Com 

o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004311-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GERUZA DOS ANJOS SOUZA OAB - 531.856.171-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004311-35.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: HERMINIO ANTONIO DE SOUZA REPRESENTANTE: MARIA 

GERUZA DOS ANJOS SOUZA REQUERIDO: PANORAMA IMOBILIARIA 

LTDA - ME Vistos e examinados. Cuida-se de ação de adjudicação 

compulsória ajuizada pelo ESPÓLIO DE HERMÍNIO ANTONIO DE SOUZA, 

representado pela inventariante MARIA GERUZA DOS ANJOS SOUZA, em 

face da PANORAMA IMOBILIÁRIA LTDA, por meio da qual afirma que o de 

cujus adquiriu, através do contrato particular de compra e venda, o 

terreno objeto da matrícula de número 113267. Em síntese, requer a 

procedência da pretensão inicial, a fim de que seja realizada a adjudicação 

do referido imóvel em favor de HERMINIO ANTONIO DE SOUZA, 

procedendo-se ao registro no Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca. Com a inicial foram apresentados documentos. Citada, a parte ré 

deixou de apresentar contestação, id 13261411. Após emenda à inicial 

para detalhamento dos herdeiros, vieram os autos conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA REVELIA Analisando os autos, 

observa-se que a parte requerida foi devidamente citada, mas não 

apresentou contestação, razão pela qual DECRETO a sua revelia, nos 

termos do art. 344, CPC/2015. DO MÉRITO O promitente comprador, titular 

de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem 

os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de 

compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se 

houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Na situação em 

análise, não obstante comprovada a existência de contrato de 

compromisso de compra e venda entre as partes, não foi o feito instruído 

com comprovante de pagamento da integralidade do valor ajustado, nem 

mesmo a resistência da promitente vendedora/ré em transferir a 

titularidade. Com efeito, no instrumento contratual ficou consignado o 

pagamento, pelo comprador, do valor corresponde ao sinal, mais 

precisamente Cr$ 12.400, tendo sido parcelado o saldo residual de Cr$ 

45.600 em 42 prestações (id 8752795). Todavia, repise-se, não há 

comprovação de quitação integral do valor do contrato, motivo por que 

ausente evidências quanto ao fato constitutivo do direito alegado, sendo 

certo que os documentos pertinentes à prova do pagamento deveriam ter 

sido juntados com a inicial, na esteira do que preconiza o art. 434, 

CPC/2015. Convém destacar que a revelia, por si só, não conduz ao 

acolhimento da pretensão deduzida na inicial. Na verdade, a presunção 

relativa de veracidade havia em razão da revelia sucumbe diante da falta 

de comprovação necessária pelos autores. Logo, não havendo prova do 

pagamento integral, bem como da resistência da parte ré, requisitos 

indispensáveis ao sucesso da ação de adjudicação compulsória, de rigor 

o julgamento de improcedência. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – REQUISITOS AUSENTES – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No instrumento 

particular de negócio de compra e venda deve haver, necessariamente a 

comprovação do negócio e do pagamento a fim de desobrigar a parte 

autora do ônus probatório. E, considerando que as provas produzidas 

pelos autores/apelantes restaram insuficientes para a comprovação da 

posse e do pagamento, não merece reforma a sentença que julgou 

improcedente o pedido inicial. (TJMS. Apelação Cível n. 

0817464-06.2014.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): 

Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 19/02/2020, p: 21/02/2020) 

APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITOS DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA NÃO 

PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO 

NEGÓCIO. "A ação de adjudicação compulsória tem natureza constitutiva 

relacionada ao direito de propriedade de bem imóvel e tem como requisitos 

a prova do negócio realizado entre as partes, quitação das obrigações do 

comprador e resistência do vendedor em transferir a titularidade" (AC n. 

2016.001281-5, Des. Gilberto Gomes de Oliveira). [...] (Apelação Cível n. 

0307529-59.2017.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, 

Quinta Câmara de Direito Civil, j. 19-03-2019). RECURSO NÃO PROVIDO. 

(TJSC, Apelação Cível n. 0003069-96.2008.8.24.0040, de Laguna, rel. Des. 

Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 

07-11-2019). DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma 

do art. 487, I, CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, 

CPC/2015. Sem honorários, uma vez que não apresentada contestação. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002047-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCRECIANO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA VIRGOLINO (REU)

AURILEI LEITE VIRGOLINO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO OAB - MT7180-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002047-79.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): DIOCRECIANO FERREIRA DE SOUZA REU: AURILEI LEITE 

VIRGOLINO, ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA VIRGOLINO Vistos e 

examinados. DIOCRECIANO FERREIRA DE SOUZA ingressou com a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em 

face de AURILEI LEITE VIRGOLINO e ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA 

VIRGOLINO. Na petição inicial o autor fez o seguinte relato: “O requerente 

em meados dos anos 90 trabalhou no banco Cidade, juntamente com os 

reclamados AURILEI e ALESSANDRA, se recorda que na época tentou 

realizar financiamento imobiliário, contudo sua renda não foi aprovada 

para obtenção de financiamento habitacional. Passados vários anos, o 

autor foi surpreendido com cobranças referente ao financiamento do 

imóvel Apartamento, nº 76, Tipo 01, no 7º Pavimento do Bloco B-2, do 

Edifício Residencial Cristal, situado na Rua A, nº 95 a 107, conforme 

matricula do imóvel nº 40.641, folha 077 do Cartório do Sexto Oficio de 

Cuiabá/MT. No ano de 2006 o reclamado registrou Boletim de Ocorrência e 

enviou a Caixa Econômica para que fosse revisto o financiamento, pois 

nunca assinou o referido contrato e nunca outorgou poderes para tanto a 

ninguém. Em que pese o pedido formulado a Caixa Econômica nada foi 

resolvido, assim, o requerente compareceu ao Ministério Público Federal 

noticiando o crime e pedido providências, o que originou a Noticia de fato 

nº 1.20.005.000177/2014-21 (anexa), contudo em 15 de outubro de 2015 

o d. Procurador Adailton Ramos do Nascimento promoveu o arquivamento 

do feito em razão da ocorrência do fenômeno da prescrição do delito 

tipificado no art. 299 do CP e do art. 19 da Lei 7.492/86. Excelência, além 

de todo o ocorrido, o reclamado ainda, teve noticia do processo de 

execução promovido em face do reclamado pela própria Caixa Econômica 

Federal nos autos 1999.36.00.004005-5 que tramitou perante a 4ª Vara 

Federal de Cuiabá, qual restou arquivado sem resolução do mérito pela 

desistência da ação, nesses autos, mais uma vez, foi falsificado sua 

assinatura em procurações a advogados que nunca sequer ouviu falar, 

no qual em seu nome apresentou defesa nos autos, tudo a sua revelia, 

pois frisa-se NUNCA falou com esses advogados. Após, em 21 de 

dezembro de 2015, foi novamente surpreendido com cobrança de 

d e s p e s a s  c o n d o m i n i a i s  d o  i m ó v e l  n o  p r o c e s s o 

0073038-40.2015.811.0001, em trâmite perante o Quinto Juizado Especial 

Civil de Cuiabá. O reclamante não é, e nunca foi dono do imóvel descrito 

na inicial. Cabendo ressaltar que fora vitima de falsificação e fraude, em 

tese, pelos reclamados para obtenção de financiamento do imóvel descrito 

na inicial perante a Caixa Econômica Federal. Vale ressaltar que o 

requerente, nunca conseguiu financiar um imóvel, tendo em vista a 

existência do financiamento do imóvel obtido de forma fraudulenta, e ainda 

constantemente recebe intimações para comparecer a audiências de 

cobranças referente a imóvel de terceiros, sendo obrigado a contratar 

advogado para promover sua defesa como ocorreu no processo de 

cobrança de despesas condominiais acima citado. Em razão da prescrição 

penal, bem assim, da quitação do contrato de financiamento perante a 

Caixa Econômica Federal, o requerente busca tão somente, que os 

reclamados realizem o necessário para exclusão do seu nome da 

matricula do imóvel para que não responda por dividas oriundas do imóvel, 

bem assim, reparação pelos danos morais e materiais a diante descritos e 

comprovados”. Requereu a condenação dos réus ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 17.600,00; a condenação 

dos réus a pagarem os emolumentos cartorários necessários excluir o 

seu nome da matrícula do imóvel; e a condenação dos réus ao 

ressarcimento dos valores dispendidos para a contratação de advogado 

(R$2.000,00). Com a inicial vieram documentos. Devidamente citado, o 

requerido AURILEI LEITE VIRGOLINO apresentou contestação. Denunciou 

à lide a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, afirmando que o contrato de 

financiamento foi assinado pelo próprio autor, sendo imprescindível que o 

banco financiador figure no polo passivo. No mérito, defendeu que era 

colega de trabalho do autor e compuseram renda em conjunto a fim de 

financiar o imóvel descrito nos autos; que não cometeu qualquer ato ilícito 

e que não há danos morais a serem indenizados. O autor impugnou a 

contestação, requerendo a decretação da revelia da requerida 

ALESSANDRA. As partes foram intimadas para especificar as provas que 

ainda pretendiam produzir. O autor requereu a tomada do depoimento 

pessoal das partes. O requerido quedou-se inerte. E, posteriormente ao 

decurso do seu prazo, requereu a realização de perícia grafotécnica no 

contrato de financiamento para averiguar se a assinatura é do autor; a 

expedição de ofício à Caixa Econômica, para apresentar o contrato 

original; e a tomada do depoimento pessoal das partes. Realizada 

audiência de conciliação, não houve acordo. O julgamento foi convertido 

em diligência, com a determinação de certidão acerca da apresentação de 

contestação da requerida ALESSANDRA. A serventia certificou que, 

embora não conste o nome da requerida na contestação, a procuração foi 

outorgada pela mesma. A parte ré foi intimada para esclarecer os fatos, 

mas quedou-se inerte. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. Postulou 

o requerido, pelo chamamento da Caixa Econômica Federal ao polo 

passivo da lide, fundamentando a denunciação na alegação de que o 

contrato de financiamento que o autor alega conter sua assinatura 

falsificada foi firmado perante tal instituição. Contudo, entendo que o 

pedido de denunciação à lide não merece acolhida, por não enquadrar-se 

em nenhuma das hipóteses legais de previsão. A denunciação da lide, 

como se sabe, serve para que uma das partes possa exercer contra 

terceiros seu direito de regresso, sendo utilizada nas ações 

reivindicatórias ou de domínio. No presente caso, a presente ação busca 

tão somente a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização 

por suposta falsificação de sua assinatura, em contrato firmado com a 

Caixa Econômica, e que já encontra-se devidamente quitado, não havendo 

razão que possa justificar a inclusão da financiadora nesta demanda. Isto 

posto, INDEFIRO a denunciação à lide. DA REVELIA DA REQUERIDA 

ALESSANDRA. Verifica-se dos autos que, embora tenha outorgado 

procuração ao mesmo advogado do requerido AURILEI, na contestação 

apresentada por este não consta o nome da requerida ALESSANDRA. E, 

ao ser intimado para esclarecer os fatos, o advogado quedou-se inerte, o 

que significa que, mesmo tendo a oportunidade de alegar eventual erro 

material, o mesmo preferiu não atender à solicitação do Juízo. Deste modo, 

a realidade fática é que a requerida ALESSANDRA, apesar de ter 

advogado constituído, não apresentou contestação, de modo que 

DECRETO A SUA REVELIA. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. Nos termos 

do disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC, “o juiz julgará imediatamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houve 

necessidade de produção de outras provas”. Assim, é possível o 

julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é possível, pela 

prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida uma sentença de 

mérito sem a necessidade de produção de outras provas. Nesse sentido, 

está pacificada a jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO - CAUTELAR 

DE ARRESTO - PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA 

NÃO EVIDENCIADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CABIMENTO DE ARRESTO - 

APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 813 E 814 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL/73 - REQUISITOS CUMPRIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a decisão emitida na vigência do 

Código de Processo Civil de 1973, aplicável os dispositivos dessa lei ao 

caso. Havendo provas suficientes nos autos, é admissível o julgamento 

antecipado da lide, bem como o indeferimento da produção de outras 

provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal probatório já 

produzidos pelas partes, não havendo que se falar em cerceamento de 

defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, 

Publicado no DJE 03/03/2017). Consigno que as provas contidas no 

caderno processual são suficientes para compreensão e resolução da 

demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder 

Judiciário merece ser julgada antecipadamente. Frise-se que não há que 

se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram 

suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, 

pelo que aproveito os argumentos trazidos por este para análise da 

demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no E. Superior Tribunal de 

Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide 

antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção 

de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear 

e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de 

pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao 

julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” Na 
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mesma vertente segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - 

ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O 

julgamento antecipado da lide somente implica cerceamento de defesa se 

as provas pleiteadas se revelarem aptas a alterarem a convicção do 

julgador, ou seja, se a dilação probatória for necessária ao justo desate da 

lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 

10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação 

probatória, pois, as provas até então produzidas já permitem uma imediata 

prestação jurisdicional. Destaco ainda, que meras alegações são 

insuficientes para ensejar a dilação probatória. Assim, caberia às partes 

motivar o convencimento do juiz quanto à necessidade de outras provas, 

o que não ocorreu nos autos. Nesse sentido orienta o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE - LIVRE CONVENCIMENTO - JUIZ COMO 

DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA - REJEITADA. MÉRITO: AUSÊNCIA DE 

INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL - INDEPENDENCIA DAS 

INSTÂNCIAS - DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA PRÁTICA DO ATO 

IMPROBO - APROPRIAÇÃO DE TRÊS CHEQUES EMITIDOS EM FAVOR DE 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS - FRAUDE NO LANÇAMENTO - 

FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE FUNCIONÁRIO DE UMA DAS 

EMPRESAS FAVORECIDAS - ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS 

CHEQUES ATRAVÉS DE EMPRESA DE PROPRIEDADE DA ESPOSA DO RÉU 

- ARTIGO 9º DA LEI DE IMPROBIDADE - ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO 

DESPROPORCIONAL AO VALOR DOS CHEQUES - SENTENÇA MANTIDA - 

APELO DESPROVIDO. 1. “ (...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide 

antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção 

de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear 

e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de 

pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao 

julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” 2. “No 

sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos 

arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a 

produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido 

da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da 

prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua 

produção.”(AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010)” 3. (...)”. (Ap, 

102055/2013, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/07/2014, Data da publicação no 

DJE 25/07/2014). Desnecessária a tomada do depoimento pessoal das 

partes, vez que as declarações do autor e dos requeridos já estão 

juntadas nos autos através da petição inicial, da contestação, da 

impugnação à contestação e das demais peças através dos quais os 

mesmos se manifestaram no feito, sendo desnecessária a realização de 

novas oitivas, vez que nada poderiam acrescentar ao feito de modo a 

contribuir para o julgamento da lide. Acerca da possibilidade do 

indeferimento do depoimento pessoal das partes, assim já decidiu o E. 

TJ/MT: “APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIRADA DE 

DADOS PESSOAIS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ENTREGA DE PRODUTO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – ART. 20, §4º, DO CPC – 

RECURSO DO 1ª APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO 

2ª APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. Não se verifica o alegado 

cerceamento de defesa em razão do indeferimento de oitiva de 

depoimento pessoal da parte adversa, uma vez que não é vedado ao 

magistrado julgar a lide sem instrução probatória, quando já existentes 

elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 

130 e 131 do Código de Processo Civil. (...)”.(Ap 35792/2014, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2014, 

Publicado no DJE 31/07/2014). Não há razões para a produção de prova 

pericial, posto que a análise das alegações tecidas pelas partes e a 

comparação dos documentos carreados ao feito já permite elucidar a 

questão que poderia ser objeto de perícia. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO REJEITADO. 1. 

Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se 

aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato, pois esta não 

difere das constantes nos autos. 2. A cobrança de dívida e os 

consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando 

respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não 

desconstituído pela parte autora da ação, não configuram ato ilícito. 3. 

Recurso rejeitado.” (TJ-PE - AC: 5319279 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 29/11/2019). Registro que a possibilidade do 

juiz indeferir a produção de provas que entende desnecessárias é matéria 

pacificada pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como dos demais Tribunais Pátrios. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR – 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – 

PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – INEXISTÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO 

– CONTRATO DE MÚTUO – CUSTEIO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – QUEBRA 

DE SAFRA – FRUSTRAÇÃO DE COLHEITA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO 

CONTRATO MEDIANTE APLICAÇÃO DO CDC E TEORIA DA IMPREVISÃO – 

DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O juiz na condição de 

dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, 

a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos 

sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar 

desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei 

processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa 

das partes. (...)”. (Ap, 68386/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no 

DJE 12/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO 

MÉDICO HOSPITALAR – CONEXÃO DE AÇÕES – INDEFERIMENTO – 

INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS NÃO 

RECONHECIDA – AUSENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - RECURSOS 

IMPROVIDO. (...)3 – A prova testemunhal em nada acrescentaria na 

solução do litígio, uma vez que os documentos juntados aos autos 

comprovam a inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que 

o contrato de prestação de serviços médico-hospitalar não contém 

qualquer assinatura da recorrida e os cheques que instruem o feito não 

são de sua emissão. 4 – O juiz é o destinatário das provas, lhe sendo 

facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou 

protelatórias (art. 130 do CPC)”. (Ap, 136856/2013, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

13/08/2014, Data da publicação no DJE 18/08/2014). Desta forma, passo 

ao julgamento antecipado da lide. DO MÉRITO. Como já relatado, cuida-se 

de ação onde o autor sustenta que era colega de trabalho dos requeridos 

e que os mesmos falsificaram sua assinatura para financiar um imóvel, 

causando-lhe prejuízos de ordem moral e material. Requer, assim, a 

condenação dos réus a excluírem o seu nome da matrícula do bem e a lhe 

pagar indenização por danos morais e materiais. A requerida 

ALESSANDRA, embora devidamente citada, não apresentou contestação. 

O requerido AURILEI, por sua vez, afirma que o imóvel foi adquirido pelo 

esforço comum e composição de rendas dos adquirentes. Pois bem. Da 

análise de todo o acervo probatório que compõe o caderno processual, 

entendo que restou sobejamente demonstrado nos autos que, como 

enfaticamente afirmou o requerido AURILEI, não houve a alegada 

falsificação da assinatura do autor no contrato de financiamento do 

imóvel, que foi adquirido pela composição de renda de todos aqueles que 

figuram no registro de propriedade do imóvel. Repiso a afirmação feita na 

contestação: “DA VERDADE DOS FATOS. O Requerido Aurilei realmente 

foi colega de trabalho do autor. Conforme confessado pelo próprio autor, a 

época apresentou documentos para realizar financiamento. Entretanto, ao 

contrário do afirmado pelo autor, ele juntamente com o Requerido Aurilei 

compuseram renda em conjunto a fim de financiar o imóvel descrito na fls. 

02 da Inicial. Tanto é verdade, que durante vários anos o autor sequer 

promoveu quaisquer medidas judiciais a fim de cancelar o referido 

contrato com a Caixa Econômica Federal.” (destaquei). Conforme se infere 

do contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, o imóvel foi adquirido 

através de financiamento concedido aos três devedores: AURILEI, 

ALESSANDRA e DIOCRECIANO. De revés, há que se ter em conta que a 
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assinatura do autor, lançada no contrato (Id. 1653270) difere da 

assinatura aposta pelo mesmo na procuração outorgada para a 

interposição desta ação (Id. 1653345), mas é semelhante à assinatura que 

o autor apresenta em sua CNH (1653165); sendo importante consignar 

que as datas de emissão do contrato e da CNH são bem mais próximas 

que a data da recente procuração. Tal fato, a meu ver, demonstra que a 

assinatura constante do contrato de financiamento é realmente do autor; 

assim como é sua a assinatura que consta de sua CNH, sendo ambas de 

datas mais próximas e totalmente idênticas. Ademais, valioso considerar, 

ainda, que o autor afirmou, em sua petição inicial, que tentou realizar um 

financiamento com os réus, mas que o mesmo não teria sido aprovado. 

Leia-se: “O requerente em meados dos anos 90 trabalhou no banco 

Cidade, juntamente com os reclamados AURILEI e ALESSANDRA, se 

recorda que na época tentou realizar financiamento imobiliário, contudo 

sua renda não foi aprovada para obtenção de financiamento habitacional”. 

Tal afirmação, sem sombra de dúvida, evidencia a probabilidade do autor 

ter se equivocado quanto aos fatos; e que o financiamento que acreditou 

que não tinha sido aprovado, tenha se concretizado. Esta consideração, 

somada à declaração do requerido, e à similitude da assinatura do autor 

no contrato e na sua CNH, reforçam a tese apresentada pela defesa: de 

que o contrato não foi falsificado e o imóvel foi adquirido pelo esforço 

comum e composição de renda dos três atuais proprietários do bem. 

Ademais, embora o requerente afirme que também teve sua assinatura 

falsificada em outros documentos (procurações para advogados e peças 

de defesa de processos), o mesmo não juntou ao processo nenhum 

destes citados documentos, de forma que não desincumbiu-se do ônus da 

prova. E, de valia frisar, que ao ser intimado para especificar as provas 

que ainda pretendia produzir, o autor tão somente requereu a tomada do 

depoimento pessoal das partes, que certamente não iria ter o condão de 

elucidar os fatos, visto que o requerido já havia negado, em sua defesa, a 

falsificação de qualquer assinatura. Assim, não restou comprovado nos 

autos a prática de qualquer ato ilícito indenizável pelos requeridos, o que 

leva a improcedência do pedido indenizatório. Conforme lição de Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, "o autor precisa demonstrar 

em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como 

ensejador de seu direito" (Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. 

e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532). Como não houve 

prova dos fatos alegados na inicial, o pedido de condenação da parte ré 

no pagamento de indenizações deve ser julgado improcedente. Nesse 

sentido: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - ÔNUS DA 

PROVA - PARTE AUTORA - INDENIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. Cabe ao 

autor da ação provar os fatos que alega capazes de ensejar a 

indenização por danos morais pretendida, sob pena improcedência do 

pedido inicial.” (TJ-MG - AC: 10433150088816001 MG, Relator: Maurílio 

Gabriel, Data de Julgamento: 28/11/2019, Data de Publicação: 11/12/2019). 

“AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO AMBIENTAL. AFASTADA A 

APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS 

PROBATÓRIO. NÃO OBSTANTE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA O 

AUTOR NÃO COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO 

(ART. 373, I, CPC/2015). DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO 

CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DE DANO AMBIENTAL 

PELA CHESF. AUSÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA 

DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) III - A respeito da questão, 

o Tribunal a quo, acolhendo os fundamentos do juízo monocrático, assim 

se posicionou (fl. 480): "Registre-se que o ônus da prova somente recai 

contra o requerido da demanda, quando o autor cumpre seu ofício de 

demonstrar a proposição que é posta em juízo, o que não ocorreu. A 

autora não demonstrou os danos experimentados e o nexocausal entre o 

ato e o dano, para obter êxito na presente demanda indenizatória. (...)”. 

(STJ - AgInt no AREsp: 1142570 SE 2017/0183449-1, Relator: Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/03/2018, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2018). Portanto, acolho a tese 

apresentada pela defesa do requerido AURILEI, de que a assinatura do 

autor, lançada no contrato de financiamento, não foi falsificada; e que o 

imóvel descrito na inicial foi adquirido pelo esforço comum e composição 

de renda dos três devedores que figuraram no contrato de financiamento. 

Em consequência, não há ato ilícito a ser indenizado, visto que o bem 

imóvel pertence aos três proprietários que figuram em sua matrícula, 

devendo ser indeferido os pedidos do autor (de condenação dos réus ao 

pagamento de indenização e de exclusão do seu nome da matrícula do 

bem); cabendo ao mesmo a adoção das medidas judiciais que se 

mostrarem pertinentes para o exercício do seu direito de propriedade ou 

partilha da coisa, sendo impossível qualquer determinação nestes autos, 

em razão da vedação de julgamento ‘extra petita’ ou ‘ultra petita’. Ante todo 

o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido exordial. 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 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: 1005490-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINAIR BELLO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005490-38.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): DIVINAIR BELLO FERREIRA REU: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por DIVINAIR BELLO FERREIRA 

em face de BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Em breve resumo, 

informa que contratou com a requerida um cartão de crédito e que ao 

recebe-lo efetuou o saque no montante de R$ 917,00 (novecentos e 

dezessete reais), a ser pago parceladamente por desconto em folha de 

pagamento. Alega que os descontos iniciaram em novembro de 2011, no 

valor de R$ 50,95 (cinquenta reais e noventa e cinco centavos) e, após 05 

(cinco) anos de pagamentos os valores descontados totalizam R$ 

3.107,95 (três mil cento e sete reais e noventa e cinco centavos). Aduz 

que o empréstimo já foi totalmente quitado, entretanto, a instituição 

bancária afirma que a autora ainda é devedora da quantia de R$ 3.327,86 

(três mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos). Requer 

liminar para cessar os descontos em seu beneficio previdenciário, sob 

pena de aplicação de multa diária. No mérito, pugna pela declaração de 

inexistência do débito no valor de R$ 3.327,86 (três mil trezentos e vinte e 

sete reais e oitenta e seis centavos), repetição de indébito de R$ 6.435,81 

(seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavo) e 

condenação em danos morais no montante de R$ 44.000,00 (quarenta e 

quatro mil reais). Junta procuração e documentos. A tutela de urgência foi 

deferida (Id. 4553841). Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação (Id. 4948108). A parte autora impugnou a contestação (Id. 

8147175). As partes foram intimadas a especificar as provas que 

pretendiam produzir. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – Da decadência A parte requerida alegou 

preliminar de decadência, uma vez que o contrato que se pretende discutir 

foi celebrado em outubro de 2011, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos. 

Contudo, não há que se falar em decadência do direito da parte autora, 

pois a conduta ilícita se renova mensalmente com os descontos, ou seja, 

não há decadência em prestações de trato sucessivo. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. 
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PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. TRATO SUCESSIVO. 

RESTITUIÇÃO IMPORTÂNCIAS. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO 

STJ. 1. (...) 2. Não há decadência em prestações de trato sucessivo uma 

vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês 

o prazo decadencial para ajuizamento da ação. Apelo conhecido e 

provido. Sentença cassada. (TJ-GO - Apelação (CPC): 

02889648520188090051, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 

27/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/06/2019) 

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida. II – Do julgamento antecipado Não 

existem outras preliminares a serem apreciadas. Nos termos do disposto 

no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, “o juiz julgará imediatamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver 

necessidade de produção de outras provas”. Ademais, conforme dispõe o 

artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE 

COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. 

Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir 

as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o 

deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual 

CPC). Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre 

convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 

371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento 

de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas 

pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as 

provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua 

convicção. 3. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo 

de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento 

antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do 

atual CPC). (...) (Ap 78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) Desta feita, passo 

ao julgamento antecipado da lide, considerando que é possível, pela prova 

já carreada ao feito, que seja proferida uma sentença de mérito. III – Da 

inexistência de débito A controvérsia reside em se verificar a existência 

do débito da parte autora, a possibilidade de restituição em dobro dos 

valores cobrados, bem como indenização por danos morais, diante da 

alegação de que já quitou o empréstimo consignado. Em sede de 

contestação, a parte requerida afirmou que o débito é legítimo, uma vez 

que a autora contratou cartão de crédito na modalidade consignada, de 

modo que o valor mínimo da fatura é descontado em folha até o pagamento 

do débito principal. Pois bem. Analisando os autos, entendo que o pleito 

não merece prosperar. Isto porque, é incontroversa a contratação do 

cartão de crédito pela autora, visto que tal fato foi informado na petição 

inicial, no momento em que afirma que realizou o saque do limite no valor 

de R$ 917,00 (novecentos e dezessete reais) através do cartão 

magnético. Por sua vez, as faturas juntadas aos autos e, devidamente 

enviadas para a residência da autora, demonstram que o cartão magnético 

também foi utilizado para realização de compras, restando evidente que 

tinha conhecimento do que foi contratado e, portanto, não cabe a 

conversão para a modalidade “crédito pessoal consignado”. Importante 

frisar que se depreende do contrato celebrado entre as partes a previsão 

de desconto em folha do valor mínimo da fatura, cujo trecho colaciono 

abaixo: “1. O Cliente solicita a emissão e envio do cartão para seu 

endereço, bloqueado para uso, em até 30 dias úteis após a aprovação. 

Declara que somente desbloqueará o cartão após ler e entender o 

Regulamento, responsabilizando-se pelo seu uso e guarda e pela 

disponibilidade de margem consignável para desconto do valor mínimo da 

fatura mensal e das compras, serviços, tarifas e encargos inerentes. 2. 

Saque (Quando autorizado pelo Convênio): O crédito do saque será feito 

na conta corrente do Cliente ou por Ordem de Pagamento. 3. O valor 

mínimo da fatura será descontado na folha de pagamento. O restante 

poderá ser pago até o vencimento, em qualquer agência bancária. Se o 

valor mínimo da fatura não for descontado, o pagamento mínimo, parcial ou 

total da fatura deverá ser feito em qualquer agência bancária, até o 

vencimento. Após o vencimento, deverá ser efetuado no Banco. 4. A taxa 

de juros fixada abaixo poderá ser alterada, por determinação do Órgão 

Consignante ou norma legal superveniente, sendo o Cliente informado 

através da fatura”. (Id. 4948112 - pág. 01) Constata-se, ainda, que a parte 

autora autorizou expressamente o desconto mensal em sua remuneração 

para pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão de 

crédito contratado. Ressalte-se ser evidente que, em decorrência do 

pagamento apenas do valor mínimo da fatura, haveria a incidência dos 

juros remuneratórios contratados sobre o saldo devedor, mês a mês, 

aumentando consideravelmente a dívida. Mister frisar que desde o início a 

autora sabia que estava contratando com instituição financeira, devendo 

assim, sujeitar-se aos encargos cobrados por ela, tendo em vista que as 

referidas instituições podem exigir juros remuneratórios e moratórios 

livremente praticados no mercado financeiro. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência do 

débito e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Neste sentido: DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO - CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. Sendo 

incontroversa a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, e 

estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros 

aplicada, considera-se legítima a cobrança da dívida. Comprovada a 

regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. 

(TJ-MG - AC: 10210170067925001 MG, Relator: Evangelina Castilho 

Duarte, Data de Julgamento: 06/06/2019, Data de Publicação: 14/06/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM USO 

DE CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. UTILIZAÇÃO 

DO CARTÃO DE CRÉDITO PELO CONTRATANTE. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. I - No caso específico dos autos, constata-se que o 

recorrente celebrou o contrato juntado no evento 16 e utilizou o cartão não 

somente para efetuar saques de valores, mas também como cartão de 

crédito; II - Resta evidente que o apelante tinha conhecimento do que foi 

contratado e, portanto, não cabe a conversão para a modalidade ?crédito 

pessoal consignado?, conforme defendido no apelo; III - Em distinguishing 

deste caso com os levados à edição da súmula nº 63 deste Tribunal, 

sabe-se que o referido enunciado sumular destinou-se aos casos em que 

os consumidores das instituições financeiras não sabiam que aderiam a 

contrato de cartão consignado, não utilizando-o de forma alguma, sendo, 

no entanto, debitado a fatura mínima, situação diversa do que acontece 

aqui, já que o apelante usou os serviços bancários em saques e compras; 

IV - Não foi visualizado nos autos nenhuma irregularidade capaz de alterar 

a modalidade de contrato firmado entre as partes. De consequência, os 

juros e demais encargos contratados merecem ser mantidos; V - Em razão 

do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios para doze 

por cento (12%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da 

disposição contida no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC; VI - RECURSO DE 

APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 

01950039020188090051, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de 

Julgamento: 30/05/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

30/05/2019) Desse modo, considerando a inexistência de ato ilícito 

praticado pela parte requerida e, consequentemente o dever de indenizar 

danos materiais ou morais, a improcedência do pleito é medida que se 

impõe. IV – Do dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, revogando a liminar concedida nos autos e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que se o 

condenado das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 

(cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005177-77.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANGELA APARECIDA BELINK MOREIRA REU: NILDA BENITES 

OLIVEIRA, BANCO CETELEM S.A., BANCO BMG S.A Vistos e examinados. 

ANGELA APARECIDA B. MOREIRA ingressou com a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de CREDNIL – NILDA BENITES 

OLIVEIRA, BANCO CETELEM S.A., e BANCO BMG S.A. Na petição inicial a 

autora fez o seguinte relato: “Em fevereiro de 2016, a Autora procurou a 

primeira requerida - CREDNIL – NILDA BENITES OLIVEIRA para solicitar um 

empréstimo consignado no valor de até R$: 3.000,00 (três mil reais). 

Entretanto, após entregar todos os documentos exigidos para tanto, não 

logrou êxito do empréstimo pleiteado, por razões que não foram 

repassadas para a Requerente. É importante ressaltar que a primeira 

requerida funciona como uma representante de serviços financeiros das 

grandes Instituições Financeiras (trazendo clientes, simulando operações, 

enviando documentações, colhendo assinaturas e tantos outros serviços 

bancários). Após a negativa do crédito consignado fora ofertado um 

cartão de crédito do segundo requerido - BANCO CETELEM S.A que a 

autora poderia sacar o valor do limite do mesmo e usá-lo como se 

empréstimo fosse. Até aí não nenhum problema. Foi avisado a requerente 

que o valor de R$: 2.015,85 (Dois mil, e quinze reais e oitenta e cinco 

centavos) – limite do cartão de crédito - seria transferido para sua conta 

corrente no banco Itaú (doc. 03). E ainda, que as parcelas ou cobranças 

seriam na forma consignada, ou seja, o valor descontado da pensão que 

recebe do INSS. Na época da assinatura do contrato, não fora repassado 

nenhuma cópia para Autora, com alegação que iriam colher as outras 

assinatura e posteriormente a entrega da sua via devidamente assinada. 

A autora achando que tudo estava certo continuou sua rotina de estudos 

e ajudar o seu marido no pequeno empreendimento, um lava jato. Todavia, 

foi surpreendida com envio de um boleto junto a sua residência para 

pagamento do saque realizado, e com emitente o terceiro requerido - 

BANCO BMG S.A. A requerente achando totalmente irregular essa 

situação ligou para a segunda requerida a qual havia assinado o contrato 

para resolver esse imbróglio, obteve como resposta da atendente “que 

não havia nenhuma operação financeira com seu CPF”. Com tal 

informação a promovente procurou a primeira requerida para que a mesma 

explicasse essa situação, a qual não respondeu de forma satisfatória, no 

mesmo tempo solicitou as cópias do seu contrato de consignação, sendo 

que foi atendida da seguinte forma: apresentaram apenas uma página do 

contrato do segundo requerido onde havia a sua assinatura (doc. 04) e o 

que deixou ela mais surpreendida e assustada, um segundo contrato 

(inteiro teor) do terceiro requerido com seus dados e informação (doc. 05) 

e uma assinatura “PARECIDA” com a sua. Excelência, cabe esclarecer 

que a Requerente somente assinou o contrato de cartão de crédito do 

segundo requerido - BANCO CETELEM S.A, fazendo um simples 

comparativo pode-se notar que as assinaturas foram feitas por pessoas 

diferentes (doc. 04 e 05). Cansada de tanto ser ludibriada a autora 

procurou a agência do INSS, onde descobriu que há dois descontos, um 

ativo em sua conta de recebimento de pensão, conforme extrato anexo 

(doc. 06), em que houve um empréstimo consignado de R$: 3.291,94 (Três 

mil duzentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos) com 

parcelas de R$: 82,29 (Oitenta e dois reais e vinte e nove centavos) e o 

outro é a cobrança via boleto com a parcela de R$: 82,29 (Oitenta e dois 

reais e vinte e nove centavos), referente a transferência – TED em sua 

conta corrente no valor de R$: 2.015,85 (Dois mil, e quinze reais e oitenta 

e cinco centavos). A Autora confirma que recebeu realmente o valor R$: 

2.015,85 (Dois mil, e quinze reais e oitenta e cinco centavos) – doc. 03, 

entretanto, a mesma está sendo vítima de ilícito, uma vez que estão sendo 

cobradas duas faturas no mesmo valor (uma em sua conta de 

recebimento de pensão – doc. 06 - e outra em forma de boleto – doc. 07). 

É importante informar que a Autora reconhece a sua assinatura no 

documento de lavra da segunda requerida – Banco Cetelem, contudo, o 

contrato apresentado com nome e assinatura pela terceira requerida – 

Banco BMG - não é de seu conhecimento e muito menos assinou tal 

documento. Sem ter nenhuma informação de como resolver esta situação, 

com a negativa do PROCON – MT em atender seu caso, não resta outra 

alternativa à autora senão o ajuizamento da presente ação.” Requereu a 

concessão de tutela antecipada para a suspensão dos descontos no seu 

benefício, no valor de R$ 82,29, referente ao contrato nº 8957126; e, no 

mérito, requereu a declaração de nulidade do contrato de nº 8957126, no 

valor de R$ 3.291,94, bem como a condenação dos requeridos ao 

pagamento de indenização, por danos morais (R$35.000,00) e devolução 

em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 1.481,22). Com a 

inicial vieram documentos. A tutela antecipada foi deferida. Devidamente 

citado, o requerido BANCO BMG S/A apresentou contestação, pugnando 

pela improcedência da ação. Impugnou o benefício da Justiça Gratuita que 

foi concedido à requerente. Defendeu que a autora formalizou o contrato 

5748026 e efetuou o saque de 2.015,85 em 17/03/2016, tendo efetuado 

comprar pelo cartão de crédito, sendo devidos os valores cobrados e 

inexistente qualquer dano moral. O requerido BANCO CETELEM S/A 

também apresentou contestação, requerendo a improcedência da lide. 

Asseverou que a autora não possui nenhum contrato consigo, seja de 

cartão consignado ou empréstimo, tendo sido recusadas as duas 

propostas solicitadas pela mesma; e que a cobrança do banco BMG, que a 

parte afirma não ter autorizado, não guarda qualquer relação com o banco 

Cetelem. A requerida CREDNIL – NILDA BENITES OLIVEIRA, após ser 

devidamente intimada, apresentou tempestiva contestação. Invocou a 

preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que o empréstimo da 

autora foi realizado por outra loja CREDNIL (inscrita no CNPJ sob o nº 

12.213.734/0001-38, com endereço na Rua Dom Pedro II, nº 733, Centro, 

nesta cidade de Rondonópolis/MT, de propriedade do Sr. MARCOS 

ANTÔNIO BENITES OLIVEIRA). No mérito, argumentou que a requerente 

não conseguiu realizar um empréstimo consignado normal por que seu 

limite de margem já havia se esgotado por contrato celebrado com o Banco 

Itaú; que, deste modo, a autora contratou um financiamento pela Operação 

Cartão de Crédito; que a primeira tentativa foi feita junto ao Banco Cetelem, 

mas este recusou o empréstimo porque a requerente assinou o contrato 

com uma assinatura divergente da que consta em sua identidade; que 

então foi tentada a contratação junto ao Banco BMG, e este aceitou a 

proposta; que a própria autora confessa o recebimento de R$2.015,85 e 

os descontos no valor de R$82,29 são devidos; e que não há ato ilícito a 

ser indenizado. A autora impugnou as contestações. As partes foram 

intimadas para especificar as provas que ainda pretendiam produzir; e 

todas manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DA 

IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: Pretende o 

requerido BANCO BMG a revogação do benefício da Justiça Gratuita 

concedido à requerente, sob a fundamentação de que a mesma possui 

condições econômicas para custear as despesas processuais. No que 

tange a tal questão, tem-se que o princípio geral que rege a isenção de 

despesas judiciais está previsto nos artigos 2º e 4º da Lei n° 1.060/50, 

com os temperamentos dos artigos 5º e 7º e as inovações do Código de 

Processo Civil. Trata-se de benefício concedido àquele que não pode 

satisfazer as custas processuais sem comprometer o próprio sustento ou 

o de sua família. Nestes termos, merece o benefício a pessoa cuja 

situação econômica não lhe permita arcar com o ônus processual das 

custas do processo, dos honorários de advogado e de perito, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família, o que coaduna com o disposto 

no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50. Ademais, a Constituição 

Federal estabelece também, em seu artigo 5º, inc. LXXIV, que, “O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso”. Neste panorama, para ser amparado pelo 

benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser 

feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação 

financeira do requerente do benefício. Anote-se, ainda, que como ensina 

A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 140350/2013 - CLASSE CNJ - 202 

- COMARCA DE TAPURAH), “a simples declaração de pobreza gera 
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apenas presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, 

podendo o Julgador verificar outros elementos constantes do processo 

para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que 

pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições 

de arcar com as custas processuais, circunstancia que impediria a 

concessão da gratuidade”. Dito isto, seguindo o posicionamento 

amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, e a orientação firme e 

forte do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendo 

categoricamente que o art. 4º da Lei n° 1.060/50 não deve ser aplicado de 

forma absoluta e irrestrita, de forma a impedir o abuso do direito. No caso 

em concreto, observa-se que a impugnada foi beneficiada com o 

deferimento da Justiça Gratuita. Contudo, o impugnante afirma que a 

mesma não é merecedora das benesses, tendo condições financeiras 

suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais. 

Contudo, o impugnante não carreou ao processo nenhuma prova concreta 

de suas alegações, o que não permite a revogação do benefício antes 

concedido, na medida em que, para o indeferimento do benefício, exige-se 

a impugnação e prova em contrário, consoante §§ 1º e 2º do art. 4º da Lei 

nº 1050/60. REJEITO A PRELIMINAR. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

REQUERIDA CREDNIL. A requerida CREDNIL – NILDA BENITES OLIVEIRA 

invocou a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que o 

empréstimo da autora foi realizado por outra loja CREDNIL (inscrita no 

CNPJ sob o nº 12.213.734/0001-38, com endereço na Rua Dom Pedro II, nº 

733, Centro, nesta cidade de Rondonópolis/MT, de propriedade do Sr. 

MARCOS ANTÔNIO BENITES OLIVEIRA), de forma que não teria obrigação 

em responder à presente ação. Todavia, a preliminar não comporta 

guarida, devendo ser aplicada ao caso a teoria da aparência. Transcrevo: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA 

APARÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO À 

UNANIMIDADE. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. É de ser afastada a tese 

de ilegitimidade da requerida para figurar no polo passivo da ação, pois 

plenamente aplicável, no caso, a teoria da aparência. Hipótese em que a 

empresa requerida pertence ao mesmo grupo econômico daquela com a 

qual a autora celebrou contrato, o que obsta o reconhecimento da 

ilegitimidade passiva ad causam. Preliminar afastada. 2. Manutenção da 

sentença a quo em todos os seus termos. 3. Recurso conhecido e 

desprovido à unanimidade.” (TJ-PA - AC: 00904743220158140032 BELÉM, 

Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 04/06/2019, 2ª 

TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2019). Isto posto, 

REJEITO A PRELIMINAR. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. Nos termos do 

disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC, “o juiz julgará imediatamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houve 

necessidade de produção de outras provas”. Assim, é possível o 

julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é possível, pela 

prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida uma sentença de 

mérito sem a necessidade de produção de outras provas. Nesse sentido, 

está pacificada a jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO - CAUTELAR 

DE ARRESTO - PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA 

NÃO EVIDENCIADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CABIMENTO DE ARRESTO - 

APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 813 E 814 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL/73 - REQUISITOS CUMPRIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a decisão emitida na vigência do 

Código de Processo Civil de 1973, aplicável os dispositivos dessa lei ao 

caso. Havendo provas suficientes nos autos, é admissível o julgamento 

antecipado da lide, bem como o indeferimento da produção de outras 

provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal probatório já 

produzidos pelas partes, não havendo que se falar em cerceamento de 

defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, 

Publicado no DJE 03/03/2017). Consigno que as provas contidas no 

caderno processual são suficientes para compreensão e resolução da 

demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder 

Judiciário merece ser julgada antecipadamente. Frise-se que não há que 

se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram 

suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, 

pelo que aproveito os argumentos trazidos por este para análise da 

demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no E. Superior Tribunal de 

Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide 

antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção 

de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear 

e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de 

pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao 

julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” Na 

mesma vertente segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - 

ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O 

julgamento antecipado da lide somente implica cerceamento de defesa se 

as provas pleiteadas se revelarem aptas a alterarem a convicção do 

julgador, ou seja, se a dilação probatória for necessária ao justo desate da 

lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 

10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação 

probatória, pois, as provas até então produzidas já permitem uma imediata 

prestação jurisdicional. Ademais, ao serem intimadas para especificar as 

provas que ainda pretendiam produzir, todas as partes pugnaram pelo 

julgamento do processo. Desta forma, passo ao julgamento antecipado da 

lide. DO MÉRITO. Cuida-se de ação onde a autora sustenta que, através 

da ré CREDNIL, celebrou um contrato de empréstimo consignado, na 

modalidade cartão de crédito, junto ao Banco Cetelem, no valor de 

R$3.291,94 para pagamento mediante descontos de parcelas mensais de 

R$82,29 em seu benefício do INSS; e que, além das cobranças referentes 

a este contrato, está suportando desconto indevido de mais R$82,29 

efetivado pelo Banco BMG, que efetuou uma TED em sua conta no valor 

de R$2.015,85, mas com o qual não assinou nenhum contrato. Requereu, 

assim, a cessão dos descontos; a devolução em dobro dos valores 

descontados indevidamente; e a condenação de todos os requeridos ao 

pagamento de indenização por danos morais. Ocorre que, ao contestarem 

a ação, os requeridos informaram que o empréstimo solicitado pela autora, 

por intervenção da CREDNIL, junto ao Banco Cetelem foi negado, não 

havendo dívida e nem descontos; que o empréstimo solicitado ao Banco 

BMG na modalidade cartão de crédito foi aprovado, tendo este efetuado 

TED na conta da autora no valor de R$2.015,85 e descontos devidos em 

seu benefício no montante de R$82,20. E, as alegações dos requeridos se 

sustentam nos documentos que foram juntados ao processo, inclusive 

pela própria requerente, ao instrui a exordial. Conforme se verifica de Id. 

4330885, não há contrato formalizado pela autora com o Banco Cetelem, 

visto que sequer houve a juntada do pacto pela mesma; e, de igual forma, 

os extratos emitidos pelo INSS não demonstram a efetivação de nenhum 

desconto no benefício da autora por tal instituição financeira. De outra 

banda, restou comprovada a contratação de empréstimo pela autora com 

o Banco BMG, como pode-se ver do contrato de Id. 4330915 e do 

comprovante de que tal instituição efetuou uma TED na conta da autora no 

valor de R$2.015,85 (Id. 4330828). Ademais, da análise acurada dos 

autos, verifica-se que o Banco BMG realiza descontos de R$82,29 do 

benefício da autora, agindo dentro do exercício regular do seu direito, haja 

vista a TED que efetivou na conta bancária da mesma. Por sua vez, não 

há que se cogitar em cobrança dúplice, uma vez que os boletos 

encaminhados pelo Banco BMG dizem respeito às compras efetivadas no 

cartão de crédito; e, quanto ao valor do empréstimo consignado, resta 

claramente expresso no boleto que o montante a ser quitado é ZERO, 

estando o PAGAMENTO MÍNIMO PREVISTO EM FOLHA. Deste modo, resta 

inconteste que A AUTORA CELEBROU UM CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO com o Banco BMG, e fez uso dos valores que lhe foram 

colocados à disposição pela instituição bancária, conforme demonstra a 

TED, revelando-se totalmente legais os descontos levados a efeito em seu 

benefício, por tal instituição. Nesse ponto, valioso consignar que, apesar 

da requerida sustentar que a sua assinatura, lançada no contrato com o 

banco BMG, foi falsificada, da análise das alegações tecidas pelas partes 

e a comparação dos documentos carreados ao feito é possível 

verificar-se a autenticidade da assinatura, que é igual no contrato e na 

carteira de identificada da autora. Assim, não há sequer razões para a 

produção de prova pericial, dada a possibilidade de ser aferida a questão 

a olho nu. Ilustro: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. 

ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO REJEITADO. 1. Desnecessária a 
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produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade 

da assinatura constante do contrato, pois esta não difere das constantes 

nos autos. 2. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em 

beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de 

empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, 

não configuram ato ilícito. 3. Recurso rejeitado.” (TJ-PE - AC: 5319279 PE, 

Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 29/11/2019). 

De mais a mais, a autora afirma na inicial QUE CONTRATOU UM 

EMPRÉSTIMO para desconto de parcelas de R$82,29 em seu benefício. 

Nesse contexto, se não há contrato e descontos efetivados pelo Banco 

Cetelem (com quem a autora diz ter celebrado o empréstimo); e se, de 

outro lado, há provas de que o Banco BMG efetuou uma TED na conta da 

autora e é a única instituição bancária que está procedendo com desconto 

do montante de R$82,29 no benefício da mesma, resta clarividente que a 

autora contratou o empréstimo perante o Banco BMG. DISPOSITIVO. Ante 

todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no disposto 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido exordial, revogando a liminar antes deferida. Condeno a 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 20% 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 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000155-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HALESSANDRO TEODORO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

a medida liminar foi deferida, o bem foi apreendido, o requerido foi citado, 

mas não apresentou tempestiva contestação. A parte autora 

manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta 

que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou contestação, com 

fulcro no teor da certidão da Sra. Gestpra, DECRETO A SUA REVELIA, o 

que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor. Deste modo, passo a conhecer diretamente do 

pedido, na forma do artigo 355, II, do CPC. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Destaco, ainda, que os autos possibilitam o seu 

julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, apesar de ser de 

fato e de direito, permitem, pela prova documental carreada, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de prova em audiência, o que, em harmonia com os princípios da 

celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 

manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação é medida que se impõe, eis que 

estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto isso, com 

fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva 

do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no registro de 

propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o que faltou ao 

devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002713-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREINA FERNANDES DE ARAUJO (AUTOR(A))

L. C. F. D. A. F. (AUTOR(A))

A. L. F. A. (AUTOR(A))

SAMUEL FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

L. F. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 98 de 622



ERIKA LUIZA GREGORIO OAB - MT19388-O (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))

Outros Interessados:

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: 1002713-80.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDREINA FERNANDES DE ARAUJO, L. F. D. A., A. L. F. A., L. 

C. F. D. A. F., SAMUEL FERNANDES DE SOUZA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA proposta por ANDREINA FERNANDES DE ARAUJO, 

LINDALVA FERNANDES DE ARAUJO, ANA LUCIA FERNANDES ARAUJO e 

LUIZ CARLOS FERNANDES ARAUJO FILHO representados por SAMUEL 

FERNANDES DE SOUZA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS. Em resumo, informam que são filhos de Luiz Carlos de Almeida 

Araújo, falecido em 12/05/2014, em virtude de acidente de trânsito. 

Pugnam pelo recebimento do seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Juntam procuração e demais documentos. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação (Id. 

3075601). A parte autora impugnação a contestação (Id. 4987467). O 

Ministério Público apresentou cota ministerial (Id. 19316163) As partes 

foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I – Do polo passivo Indefiro o pleito de inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo, tendo em vista que qualquer seguradora que 

compõe o consórcio do seguro obrigatório tem legitimidade para responder 

pelo pagamento da indenização. Nesse sentido: MANDADO DE 

SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. 

INAPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO FEITO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SER DECLINADA DE OFÍCIO. SÚMULA 

33 DO STJ. ESCOLHA DO IMPETRANTE SOBRE AJUIZAR A DEMANDA NO 

FORO DO DOMICILIO DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 

540 DO STJ. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VASTOS 

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE. SEGURANÇA 

CONCEDIDA. (...) 2. No que se refere ao pedido de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A formulado pela 

Porto Seguro, cabe refutá-lo, ao fundamento de que as empresas são 

solidariamente responsáveis para responder à demanda, sendo 

despiciendo o ingresso da Líder no feito, porquanto não figura, até o 

momento, como ré na ação ordinária. (...) Classe: Mandado de 

Segurança,Número do Processo: 0013929-95.2017.8.05.0000, Relator (a): 

Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 13/09/2018 

) (TJ-BA - MS: 00139299520178050000, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2018) AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, DO STJ. LEI Nº 11.945/2009. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 

REDISTRIBUIÇÃO. DECAIMENTO MAIOR DO AUTOR. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DO PROCURADOR DO DEMANDANTE. MANUTENÇÃO. I. 

Agravo retido. Inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios dos Seguros 

DPVAT S.A. no pólo passivo da lide. Não merece acolhimento o pleito de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da ação. Isto porque 

qualquer seguradora que compõe o consórcio de seguradoras do seguro 

obrigatório tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, mesmo que o adimplemento 

parcial tenha sido efetuado por seguradora diversa, cabendo a escolha a 

parte autora. (...). AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079105243, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira 

Gailhard, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 70079105243 RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/09/2018, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2018) II – 

Da falta de interesse de agir Não existe a obrigatoriedade de esgotamento 

da via administrativa para que a parte autora tenha acesso ao Judiciário, 

em razão da aplicação do princípio da inafastabilidade da apreciação 

judicial, contido na norma do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO DPVAT. ESGOTAMENTO 

DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. Mostra-se desnecessário o 

esgotamento da via administrativa para ajuizamento da ação de cobrança 

de seguro obrigatório DPVAT. Inteligência do art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Apelo provido; sentença desconstituida. (Apelação 

Cível Nº 70077109536, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 26/04/2018). (TJ-RS - AC: 

70077109536 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 03/05/2018) Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

julgamento antecipado Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. 

Nos termos do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil “o juiz 

julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas”. 

Impõe-se o julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é 

possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida 

uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de outras 

provas. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO 

C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - 

ÔNUS DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da 

lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das 

provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as 

desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do 

art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga 

de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme 

preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, 

portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das 

partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos 

já são o suficiente para formar a sua convicção. 3. Em se tratando de 

questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não 

havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já 

constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme 

preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC). (...) (Ap 

78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) Desta feita, passo ao julgamento antecipado 

da lide, considerando que é possível, pela prova já carreada ao feito, que 

seja proferida uma sentença de mérito. IV – Do seguro DPVAT O 

pagamento da indenização do seguro por danos pessoais por veículos 

automotores terrestres – DPVAT será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. A indenização deverá ser paga, no prazo 

de 30 (trinta) dias da entrega dos documentos elencados no art. 5º, § 1º 

da Lei 6.194/1974, conforme abaixo colacionado: (... § 1º A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. § 2º Os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará. 

§ 3º Não se concluindo na certidão de óbito o nexo de causa e efeito entre 

a morte e o acidente, será acrescentada a certidão de auto de necropsia, 

fornecida diretamente pelo instituto médico legal, independentemente de 

requisição ou autorização da autoridade policial ou da jurisdição do 

acidente. § 4º Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o 

acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e 

invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento 

hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido 

pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, 

pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora. (...) No 

caso, consta no boletim de ocorrência de acidente de trânsito e na 

certidão de óbito de Luiz Carlos de Almeida Araújo como causa da morte 

“falência múltiplas dos órgãos; amenia aguda; hemorragia interna; acidente 
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de trânsito”. Por outro lado, a qualidade de herdeiros do falecido está 

devidamente comprovada pela juntada dos documentos pessoais dos 

autores, de modo que não se justifica a exigência de documentação 

complementar. Importante consignar que os requerentes são obrigados a 

comprovar a qualidade de herdeiros, não sendo necessária, entretanto, a 

demonstração da inexistência de quaisquer outros herdeiros vivos. Isto 

porque, nos casos em que a seguradora paga o valor do seguro ao 

herdeiro que alegou ser o único nessa condição, a obrigação tem-se por 

satisfeita dada a boa-fé da empresa, de modo que na eventualidade de 

surgir outro sucessor, este somente terá ação contra aquele que recebeu 

o valor do seguro, nada podendo cobrar da seguradora. Neste sentido: 

APELAÇÃO - SEGURO DPVAT - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO 

DA CONDIÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS. - É indevida a recusa do 

pagamento do seguro DPVAT sob alegação de que não restou 

comprovada a condição de únicos herdeiros uma vez que se encontra 

devidamente comprovada a filiação dos autores à falecida. Outrossim, se 

recebida a integralidade da indenização em detrimento de outros 

herdeiros, os requerentes é que deverão responder a possível outro 

herdeiro pelo valor que lhes fora pago. (TJ-MG - AC: 10411150061751001 

MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de 

Publicação: 30/10/2019) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – 

DESNECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS 

AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER 

MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se 

falar em ilegitimidade da filha do segurado, que faleceu em acidente de 

trânsito, para receber a indenização do seguro obrigatório (DPVAT). Se 

porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em 

outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente 

sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora. (Ap 40965/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) (TJ-MT - APL: 

00013307920168110037409652018 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019) Dessa forma, a parte 

autora faz jus ao recebimento de indenização no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso (Súmula 580 do STJ). V – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida ao 

pagamento da indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso 

(Súmula 580 do STJ). Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no 

artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006643-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO OAB - MT11571/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006643-38.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELSON FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MARCIA 

REGINA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de “Ação de 

Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais/Materiais e Perda 

de Chance” proposta por ELSON FERREIRA DE OLIVEIRA, em face de 

MARCIA REGINA DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Entre um ato e outro, as partes transacionaram, pugnando pela 

homologação do acordo firmado em id nº 20585246. Os autos vieram 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 20585246 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC, oportunidade em que SUSPENDO o presente 

feito até que finda todas as parcelas, nos termos do art. 313, II e 922, 

ambos do CPC/15. Registre-se que a referida suspensão será cessada 

acaso constatada qualquer violação das cláusulas e condições 

convencionadas. Custas e honorários, conforme acordado. P.R.I.C. 

Findado o prazo do acordo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

acerca do seu cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio 

interpretado como quitação. ÀS PROVIDÊNCIAS. Rondonópolis/MT, 30 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005483-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005483-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCIA 

APARECIDA DA SILVA MOTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE 

FREIRE ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

08/07/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1005485-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005485-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA SANTOS CORREIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE 

FREIRE ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

08/07/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1005487-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE AMORIM GENTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005487-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MEIRE AMORIM 

GENTIL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE ALVES POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/07/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 

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: 1005491-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CRISTINA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005491-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THAIS CRISTINA 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE 

ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/07/2020 Hora: 12:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 

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: 1005495-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO RHEMA EDUCACAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA MACIAS NOGUEIRA OAB - PR34051 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE AMARO DE AQUINO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005495-21.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:INSTITUTO 

RHEMA EDUCACAO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GRASIELA MACIAS NOGUEIRA POLO PASSIVO: CIRLENE AMARO DE 

AQUINO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/07/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 

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: 1005534-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IAGO PENAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN VERISSIMO RODRIGUES VILELA OAB - MT24063/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005534-18.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IAGO PENAVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELLEN VERISSIMO 

RODRIGUES VILELA POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/07/2020 Hora: 13:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 

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: 1001245-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001245-76.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDIVALDO RAMOS DA SILVA REU: SANEAR-SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. Tendo em 

vista a interposição do Recurso Inominado, determino intime-se a Ré 

Sanear para apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

com ou sem manifestação, certifique-se a tempestividade do recurso e 

volte-me concluso. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014556-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAYONARA SANTOS LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

RODRIGO DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014556-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAYONARA SANTOS LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

RODRIGO DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte requerida para tomar 

ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012438-88.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE LIMA PEREIRA (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 30796243) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: RAFAELA DE LIMA 

PEREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RONDONÓPOLIS, 30 

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: 1002427-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002427-63.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Considerando o petitório formulado no ID 

nº 30407318, a parte reclamada tem descumprido a determinação judicial 

proferida neste juízo. Desta forma, DETERMINO conforme o disposto no 

art. 497 do Código de Processo Civil que a parte reclamada providencie no 

prazo de 05 (cinco) dias, o cumprimento da liminar deferida, e em caso de 

descumprimento da ordem judicial, majoro a multa diária para R$ 500,00 

(quinhentos) reais. Ademais, intime-se a Ré para que se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias sobre o pedido de aditamento da petição inicial. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011570-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES RAMOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1011570-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES RAMOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011570-13.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MOISES RAMOS MORAIS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

A presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso a Exegese do art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012105-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - RJ145252 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012105-39.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LIDIANE COELHO DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em petição 

conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio constante dos 

presentes autos. Não há qualquer óbice legal à celebração da transação 

pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois 

não vislumbra violação ao principio ou norma de ordem pública, nem a 

existência de defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos 

interesses. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que 

as partes definem a solução do conflito que os envolve e que produz 

efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, 

assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o 

acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em 

consequência, os necessários levantamentos, se for o caso, e, para 

tanto, determino a expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem 

custas, a teor do disposto no art. 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. 

Cumpridas as determinações supra, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as demais formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012471-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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JAINE CANDIDA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA MANSUR MURAD SCHAAL OAB - SP138057 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012471-78.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JAINE CANDIDA MIRANDA REQUERIDO: SS COMERCIO DE 

COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. A 

presença do Autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto na Lei nº. 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, 

mesma devidamente intimada, a parte autora não compareceu a audiência 

e nem apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 51, inciso I da 

Lei nº. 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, a parte autora deveria 

ter comprovado a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa da impossibilidade do comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á a exegese do art. 362, inciso II, do Código 

de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº. 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser comprovado até a sua abertura, aplicando-se à 

espécie, por analogia, o disposto no § 1º do art. 362, do Código de 

Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012897-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO PIRES OAB - MT24927/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012897-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO PIRES OAB - MT24927/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012897-90.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE HUMBERTO PIRES REQUERIDO: SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular 

tramitação processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a 

composição amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. Não 

há qualquer óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim 

ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação 

ao principio ou norma de ordem pública, nem a existência de defeito 

insanável, tendo sido preservados os respectivos interesses. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, assim, presentes os 

requisitos legais a homologação, extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 

e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas 

partes nos moldes em que fora celebrado, observando que foram 

preservados os interesses e vontade das partes e atendidas as 

formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em consequência, os 

necessários levantamentos, se for o caso, e, para tanto, determino a 

expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem custas, a teor do 

disposto no art. 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. Cumpridas as 

determinações supra, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

demais formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - RJ145252 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000562-05.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LILIANA SILVA DO NASCIMENTO REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, 

em petição conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio 

constante dos presentes autos. Não há qualquer óbice legal à celebração 

da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código 

Civil), pois não vislumbra violação ao principio ou norma de ordem pública, 

nem a existência de defeito insanável, tendo sido preservados os 

respectivos interesses. Assim, considerando que a transação é ato 

bilateral com que as partes definem a solução do conflito que os envolve e 

que produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o 

acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em 

consequência, os necessários levantamentos, se for o caso, e, para 

tanto, determino a expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem 

custas, a teor do disposto no art. 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. 

Cumpridas as determinações supra, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as demais formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014245-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON SOUSA PEREIRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014245-18.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - 

ME EXECUTADO: ELTON SOUSA PEREIRA 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 

CONCILIAÇÃO a ser designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

344, NCPC). Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente 

se intimará o autor para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) 

dias se com a peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao 

deslinde da causa ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005334-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RAMOS (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005334-11.2020.8.11.0003. 

AUTOR: LUCIANA CASTREQUINI TERNERO REU: PAULO RAMOS 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: 1003425-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE DA SILVA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA VIANA (REQUERIDO)

SAUDE E BELEZA CLINICA DE ESTETICA (REQUERIDO)

CLAIR NEIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003425-31.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOICE DA SILVA XAVIER REQUERIDO: SAUDE E BELEZA 

CLINICA DE ESTETICA, CLAIR NEIVA, ANDREIA VIANA 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 CONCILIAÇÃO a ser designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

344, NCPC). Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente 

se intimará o autor para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) 

dias se com a peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao 

deslinde da causa ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005598-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA FERREIRA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1005598-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOELMA 

APARECIDA FERREIRA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIANO ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 09:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 30 

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: 1005607-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ALVES PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ALVES PINTO OAB - MT4738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

PROCESSO n. 1005607-87.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE 

APARECIDO ALVES PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

APARECIDO ALVES PINTO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 08:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 30 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016687-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUDERMINA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

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

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016687-82.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUDERMINA DOS SANTOS SOUZA Vistos, etc. Oficie-se a 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

informe a este Juízo sobre a existência de eventuais valores em nome do 

falecido BENIVALDO DOS SANTOS SOUZA, portador do RG sob o nº 

14855569-SSP/MT, referentes a FGTS/PIS/PASEP. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE 

IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001576-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES DE FREITAS OAB - MT27583/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001576-24.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: EMERSON ALVES DE FREITAS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial 

contra a Fazenda Pública. Recebo a presente execução, eis que preenche 

os requisitos dos art. 781 e art. 798 e seguintes do CPC. Nos termos do 

art. 910, do Código de Processo Civil, CITE-SE a parte executada, para 

pagamento do débito ou para, querendo, opor Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias. Registro que, em ocorrendo algumas das hipóteses de 

pagamento preferencial, previstas no §2º do art. 100 da CF/88, estas 

deverão ser informadas e requeridas pelo credor, comprovando-se 

documentalmente tal condição. Certificado o não oferecimento de 

embargos, certifique-se e, após, voltem-me conclusos. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001706-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001706-14.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial 

contra a Fazenda Pública. Recebo a presente execução, eis que preenche 

os requisitos dos art. 781 e art. 798 e seguintes do CPC. Nos termos do 

art. 910, do Código de Processo Civil, CITE-SE a parte executada, para 

pagamento do débito ou para, querendo, opor Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias. Registro que, em ocorrendo algumas das hipóteses de 

pagamento preferencial, previstas no §2º do art. 100 da CF/88, estas 

deverão ser informadas e requeridas pelo credor, comprovando-se 

documentalmente tal condição. Certificado o não oferecimento de 

embargos, certifique-se e, após, voltem-me conclusos. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002324-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

11010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002324-56.2020.8.11.0003. EXEQUENTE: IGOR GIRALDI FARIA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

Execução de Titulo Extrajudicial contra a Fazenda Pública. Recebo a 

presente execução, eis que preenche os requisitos dos art. 781 e art. 798 

e seguintes do CPC. Nos termos do art. 910, do Código de Processo Civil, 

CITE-SE a parte executada, para pagamento do débito ou para, querendo, 

opor Embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Registro que, em ocorrendo 

algumas das hipóteses de pagamento preferencial, previstas no §2º do 

art. 100 da CF/88, estas deverão ser informadas e requeridas pelo credor, 

comprovando-se documentalmente tal condição. Certificado o não 

oferecimento de embargos, certifique-se e, após, voltem-me conclusos. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004818-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004818-88.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial 

contra a Fazenda Pública. Recebo a presente execução, eis que preenche 

os requisitos dos art. 781 e art. 798 e seguintes do CPC. Nos termos do 

art. 910, do Código de Processo Civil, CITE-SE a parte executada, para 

pagamento do débito ou para, querendo, opor Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias. Registro que, em ocorrendo algumas das hipóteses de 

pagamento preferencial, previstas no §2º do art. 100 da CF/88, estas 

deverão ser informadas e requeridas pelo credor, comprovando-se 

documentalmente tal condição. Certificado o não oferecimento de 

embargos, certifique-se e, após, voltem-me conclusos. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000931-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000931-96.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: THALLES REZENDE LANGE DE PAULA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Execução de Titulo 

Extrajudicial contra a Fazenda Pública. Recebo a presente execução, eis 

que preenche os requisitos dos art. 781 e art. 798 e seguintes do CPC. 

Nos termos do art. 910, do Código de Processo Civil, CITE-SE a parte 

executada, para pagamento do débito ou para, querendo, opor Embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias. Registro que, em ocorrendo algumas das 

hipóteses de pagamento preferencial, previstas no §2º do art. 100 da 

CF/88, estas deverão ser informadas e requeridas pelo credor, 

comprovando-se documentalmente tal condição. Certificado o não 

oferecimento de embargos, certifique-se e, após, voltem-me conclusos. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005451-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA (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: 1005451-02.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDSON DE SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por EDSON DE 

SOUZA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, em que pede 

a antecipação de tutela para compeli-los a prestar serviço público 

essencial à saúde e à própria vida do enfermo, o qual necessita dos 

insumos prescritos pelo médico, qual seja, FRALDAS GERIÁTRICAS 

TAMANHO G. Requereu que seja disponibilizado pelos requeridos 

imediatamente de modo gratuito dos insumos FRALDAS GERIÁTRICAS 

TAMANHO G. Sustenta, ainda, que o justificado receio de ineficácia do 

provimento final decorre da gravidade da enfermidade do paciente, que 

necessita dos referidos insumos, em regime de urgência. Com a petição 

inicial foram juntados documentos. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Inicialmente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Quanto ao 

pleito de tutela de urgência, verifico que a petição inicial fornece elementos 

mais que suficientes para embasar a concessão da liminar. O relevante 

fundamento da demanda (fumus boni iuris), para fins do art. 497, do 

Código de Processo Civil, decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e 

eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o 

menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade 

da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal. Por 

sua vez, o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in 

mora), para fins do art. 497, do Código de Processo Civil, decorre da 

gravidade da enfermidade do paciente que foi diagnosticado com a 

patologia denominada ANEMIA (CID D64), SEQUELA DE ACIDENTE 

VASCULAR CEREBRAL NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU 

ISQUEMICO (CID I69.4) e PROBLEMAS RELACIONADOS COM A 

DEPENDÊNCIA DE UMA PESSOA QUE OFERECE CUIDADOS DE SAÚDE 

(CID Z74), consoante laudo médico anexo. Assim, frente à situação 

narrada e, de todo o exposto, para garantia da vida e da saúde do 

paciente, a concessão da tutela antecipada em caráter inaudita altera 

parte postulada é medida que se impõe. Por tais considerações, sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e, em consequência, determino que o MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS/MT, independentemente de óbices burocráticos, 

providenciem os insumos prescritos pelo médico, quais sejam FRALDAS 

GERIÁTRICAS TAMANHO G, em favor do paciente EDSON DE SOUZA, no 

prazo de 5 (cinco) dias, garantindo ao mesmo o tratamento de saúde 

adequado, EM REGIME DE URGÊNCIA, assegurando, dessa forma ao 

paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente 

de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera. Consigno que, 

em caso de descumprimento da determinação supra no prazo fixado, 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do 

direito à vida e à saúde, e, para tornar eficaz o direito ao paciente, no 

caso em tela, será realizado o BLOQUEIO DE VALORES na conta corrente 

dos réus, com vistas a possibilitar ao beneficiário os medicamentos que 

necessita, sem prejuízo de futura responsabilização civil, criminal e 

administrativa na hipótese de óbito do paciente por falta de tratamento 

adequado e eficaz. No mais, CITE-SE o réu, para responder à presente 

demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se 

houver contestação tempestiva, somente se intimará o autor para 

apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias se com a peça 

defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da causa, o 

que deverá ser certificado pela Secretaria. Concedo os benefícios do art. 

212, §2.º do Código de Processo Civil. Diante da urgência que o caso 

requer, SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-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. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por MATEUS LIBERATO PEREIRA DE OLIVEIRA, por intermédio da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, em que pede a antecipação de tutela 

para compeli-los a prestar serviço público essencial à saúde e à própria 

vida do enfermo, o qual necessita dos insumos prescritos pelo médico, 

quais sejam, FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALÓRICA, 

HIPERPROTEICA, 40/MÊS OU 12 LATAS/MÊS; ISOLADO PROTEICO, 8 

LATAS/MÊS; SUPLEMENTAÇÃO PARA ACELERAR O PROCESSO DE 

CICATRIZAÇÃO, 31 UNIDADES/MÊS; EQUIPOS, 20 UNIDADES/MÊS; 

FRASCOS, 50 UNIDADES/MÊS. Requereu que seja disponibilizado pelos 

requeridos imediatamente de modo gratuito os insumos retro mencionados, 

o qual fora prescritos pelo médico. Sustenta, ainda, que o justificado 

receio de ineficácia do provimento final decorre da gravidade da 

enfermidade do paciente, que necessita dos referidos insumos, em regime 

de urgência. Com a petição inicial foram juntados documentos. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. 

Inicialmente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código 

de Processo Civil. Quanto ao pleito de tutela de urgência, verifico que a 

petição inicial fornece elementos mais que suficientes para embasar a 

concessão da liminar. O relevante fundamento da demanda (fumus boni 

iuris), para fins do art. 497, do Código de Processo Civil, decorre do 

preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos 

componentes da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) o dever de prestar, independentemente de óbices 

burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz 

de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins 

de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, 

consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal. Por sua vez, o 

justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora), 

para fins do art. 497, do Código de Processo Civil, decorre da gravidade 

da enfermidade do paciente que foi diagnosticado com a patologia 

denominada DOENÇA PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) 

NÃO ESPECIFICADA (CID B24). Assim, frente à situação narrada e, de 

todo o exposto, para garantia da vida e da saúde do paciente, a 

concessão da tutela antecipada em caráter inaudita altera parte postulada 

é medida que se impõe. Por tais considerações, sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e, em consequência, determino que o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS/MT, independentemente de óbices burocráticos, 

providencie os insumos prescritos pelo médico, quais sejam quais sejam, 

FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALÓRICA, 

HIPERPROTEICA, 40/MÊS OU 12 LATAS/MÊS; ISOLADO PROTEICO, 8 

LATAS/MÊS; SUPLEMENTAÇÃO PARA ACELERAR O PROCESSO DE 

CICATRIZAÇÃO, 31 UNIDADES/MÊS; EQUIPOS, 20 UNIDADES/MÊS; 

FRASCOS, 50 UNIDADES/MÊS, em favor do paciente MATEUS LIBERATO 

PEREIRA DE OLIVEIRA, no prazo de 5 (cinco) dias, garantindo ao mesmo o 

tratamento de saúde adequado, EM REGIME DE URGÊNCIA, assegurando, 
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dessa forma ao paciente, a efetivação do direito referente à vida e à 

saúde, independente de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou 

espera. Consigno que, em caso de descumprimento da determinação 

supra no prazo fixado, como meio de concretizar o princípio da dignidade 

da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, e, para tornar eficaz o 

direito ao paciente, no caso em tela, será realizado o BLOQUEIO DE 

VALORES na conta corrente dos réus, com vistas a possibilitar ao 

beneficiário os medicamentos que necessita, sem prejuízo de futura 

responsabilização civil, criminal e administrativa na hipótese de óbito do 

paciente por falta de tratamento adequado e eficaz. No mais, CITE-SE o 

réu, para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação tempestiva, 

somente se intimará o autor para apresentar impugnação no prazo de 10 

(dez) dias se com a peça defensiva forem juntados documentos 

relevantes ao deslinde da causa, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria. Concedo os benefícios do art. 212, §2.º do Código de 

Processo Civil. Diante da urgência que o caso requer, SERVE ESTA 

DECISÃO COMO MANDADO. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004511-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA CORREA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004511-37.2020.8.11.0003. 

AUTOR: FLORENTINA CORREA REU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular pedido liminar 

objetivando a determinação judicial para que a requerida proceda com 

urgência à realização da CIRURGIA BARIÁTRICA, PREFERENCIALMENTE 

BY PASS GÁSTRICO EM Y ROUX, em favor da paciente FLORENTINA 

CORREA. Analisando detidamente o feito, observa-se o parecer técnico 

do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) concluiu não haver urgência no 

tratamento da paciente. Deste modo, mostra-se incabível o deferimento da 

medida liminar, ante a ausência dos requisitos legais para concessão de 

tal medida. Destarte, para o livre convencimento dos fatos arguidos na 

exordial, e que esse início de processo encontra-se prematuro para tanto, 

por tais considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, visto que a cognição sumária do direito e a antecipação da tutela 

devem estar em consonância com o ordenamento processual e se ater ao 

que estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil e seus incisos. 

No mais, cite-se a parte requerida, para responder à presente demanda, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor. Contestada a ação, intime-se a parte reclamante 

para impugnação no prazo de 10 (dez) dias. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005443-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO VIANA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005443-25.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIS FERNANDO VIANA DE CASTRO REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular 

pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré proceda com a 

liberação da movimentação e desbloqueio da conta corrente do autor nº 

03178- 9, com a liberação de todos os limites que estavam disponíveis ao 

autor. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso 

de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do 

Código de Processo Civil. E, nos termos do art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a 

parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo 

vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela urgência. Isto porque, a parte 

autora aduz ser correntista do Banco réu há mais de 07 (sete) anos e que 

sua conta foi bloqueada, sem que tenha sido previamente comunicado 

pelo motivo, o que o esta impedindo de fazer qualquer tipo de transação 

financeira, inclusive de receber pagamentos dos seus clientes. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostadas aos autos, inclusive, prints das telas em que o serviço não se 

encontra disponível, bem como pela cópia da notificação extrajudicial 

enviada ao Banco. De outra banda, sendo certo, ainda, que o perigo da 

demora que justifica a concessão de uma medida urgente resta 

caracterizado pelos transtornos que vem enfrentando face ao não 

fornecimento dos serviços contratados, impossibilitando-o de ter acesso a 

qualquer tipo de movimentação financeira em sua conta corrente, estando 

está completamente bloqueada. Por outro lado, conceder a tutela 

antecipada, não acarretará prejuízos à reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, pois não se trata de questão irreversível, 

podendo ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto 

no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada 

providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a liberação da movimentação e 

desbloqueio da conta corrente do autor de nº 03178- 9, bem como a 

liberação de todos os limites que estavam disponíveis ao autor. Caso a 

parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo 

estabelecido, fixo pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), sem 

prejuízo de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação. DEFIRO a inversão do ônus da prova, 

posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012691-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MOREIRA (REQUERENTE)

ANA ALICE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012691-76.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA ALICE SOARES DOS SANTOS, SILVANA MOREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista a 

redistribuição do processo, intimem-se as partes para no prazo de 10 

(dez) dias, requererem o que entender de direito. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 
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Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012701-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIAO VERISCIMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT23561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1012701-23.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LIAO VERISCIMO DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Conforme se denota dos autos a parte autora foi 

intimada via DJE (ID 30615888) a fornecer orçamento detalhado do 

procedimento e cirurgia requerido, porém se manteve inerte. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no 

art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, opino 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. 

Rondonópolis, data registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011674-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE FREITAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1011674-05.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE DE FREITAS RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do 

NCPC, uma vez que as provas entranhadas no processo são suficientes 

para o deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por JOSE DE FREITAS 

RIBEIRO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Busca o reclamante a suspensão da cobrança das faturas 

de recuperação de consumo que somam o valor total de R$ 6.981,25 (seis 

mil novecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), com as 

quais não concorda, requerendo por meio desta Reclamação a declaração 

de inexistência do débito e indenização por danos morais. A requerida por 

seu turno, informa que os débitos alegados desconhecidos pela 

demandante são relativas a irregularidades constatadas em sua Unidade 

Consumidora, ocasionando a recuperação de consumo. Requer a 

improcedência da ação. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. O procedimento administrativo deve nortear-se pelos 

princípios constitucionais do processo, notadamente, devido processo 

legal, contraditório e ampla defesa. Em relação ao aspecto formal do 

procedimento administrativo, que redundou na imposição da cobrança ora 

questionada judicialmente, vejo que, conforme os ditames da Resolução 

414, 2010, ANEEL, houve a intimação do reclamante (carta ao cliente 2ª 

via, elementos de apuração da anormalidade, juntado aos autos) 

informando da inspeção, o que possibilitou o exercício de sua defesa. 

Juntou-se, ainda, o demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo 

e Termo de Ocorrência com as identificações necessárias. Assim, a 

reclamada seguiu o procedimento descrito na Resolução 414, 2010, 

ANEEL, art. 133 e parágrafos, não se podendo mencionar em nulidade, 

motivo por que improcede a alegação de não-observância da norma e 

consequente vício procedimental. Não há que se falar em inversão do 

ônus da prova, porque a reclamada, em seu direito à contraprova, acostou 

aos autos os elementos aptos à sustentação do alegado. O critério 

adotado na revisão do faturamento é razoável. Pois bem. Há celeuma 

quanto à cobrança dos valores “recuperados” por parte das empresas de 

energia. Duas posições: a primeira favorável e a segunda desfavorável, 

com força no argumento segundo o qual as concessionárias devem aferir 

medições mensais ou desenvolver meios eficazes para verificar, de 

pronto, a ocorrência de anormalidades e fraudes. O contrato de consumo 

baseia-se na boa-fé e na comutatividade. A primeira fica abalada ante à 

comprovação de rompimento do lacre. Quanto à comutatividade, que induz 

a equivalência das prestações, o cumprimento bilateral e o equilíbrio 

contratual, vejo que a situação dos autos mostrou disparidades bastante 

grandes no consumo no período a ser recuperado, sendo que nos meses 

objetos do litígios a conta de energia foi bastante inferior. Isso porque, ao 

se analisar o consumo mês de energia, nota-se que a queda foi bastante 

grande. O que poderia neutralizar tal assertiva seria o não-uso dos 

serviços em decorrência de férias ou viagens. Chancelar a não satisfação 

da dívida equivaleria ao consumidor experimentar um prêmio 

(enriquecimento sem causa), ainda que decorrente do mau funcionamento 

do serviço (porque não fiscalizou a contento), em prejuízo à 

concessionária e, em consequência, a todos os colaboradores do 

sistema. Essa situação quebra o equilíbrio que deve haver nos contratos, 

ainda que de adesão sejam. Nesse sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO – LAUDO TÉCNICO – PROVAS SUFICIENTES – 

IRREGULARIDADE DEMONSTRADA – FALHA MECÂNICA NO MEDIDOR – 

ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. A concessionária pública de energia 

elétrica tem o direito de instaurar procedimento administrativo para apurar 

irregularidades no consumo, devendo emitir laudo técnico para comprovar 

qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 

414/2010 – ANEEL). Havendo nos autos cópia do procedimento interno 

com intimação do consumidor para manifestação e laudo técnico (com 

certificação ABNT NBR ISO 9001), comprovando a irregularidade apontada 

pela concessionária (falha mecânica no medidor), as condutas com o 

escopo de recuperar seu crédito não configuram ato ilícito, mas exercício 

regular de direito (artigo 188 do Código Civil). (...) (TJMT TRU 

113412320128110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no 

DJE 16/07/2013) Destarte, tratando-se de fatura eventual, é entendimento 

atual do Superior Tribunal de Justiça, que é indevido o corte no 

fornecimento de energia elétrica a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Em que pese a parte autora tenha contribuído para a 

ocorrência do evento danoso, há outros meios para cobrança do débito, 

não sendo permitida a suspensão do fornecimento de energia, em caso de 

débito apenas de fatura eventual. Neste ponto, é certo que em se tratando 

de cobrança de débito de recuperação de consumo, isto é, dívida 

pretérita, não há que se falar em possibilidade de suspensão do 

fornecimento de energia, conforme precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, ainda: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - 

ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO 
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APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, 

embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de 

energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, 

não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas 

vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de 

débito pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no 

fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido. STJ - REsp: 

1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/06/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. 

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. 

CÁLCULO DO DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 

456/2000 DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO 

NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 

consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido. (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013) Assim, no que se 

refere ao pedido de indenização por danos morais, considerando que 

houve a suspensão do fornecimento de energia em razão da fatura 

eventual discutida nestes autos, opino pelo deferimento do pedido. 

Corroborando: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE 

INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO 

AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC – LESÃO À HONRA 

OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA DEMONSTRADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O corte de energia elétrica pressupõe o 

inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a 

suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve 

a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez 

que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao 

consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ. 

Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção 

indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, 

que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço 

essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em 

virtude do evento danoso. A indenização por dano moral deve ser fixada 

levando-se em consideração o caráter compensatório para a vítima, 

punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, bem como as 

condições econômicas das partes. (Ap 114239/2017, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017) Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, nos termos 

do artigo 487, I CPC para o fim de: a) MANTER PARCIALMENTE a liminar 

concedida no ID 24545358 tão somente para DETERMINAR que a 

reclamada se ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora nº 6/126956-2, com relação tão somente 

as faturas de recuperação de consumo que somam o total R$ 6.981,25 

(seis mil novecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos); b) 

INDEFERIR os pedidos de declaração de inexistência de débito; c) 

CONDENAR a parte Reclamada a pagar em favor da Reclamante a 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e 

correção monetária a partir desta data. OPINO pela PROCEDÊNCIA o 

pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento as 

faturas de recuperação de consumo que somam o total R$ 6.981,25 (seis 

mil novecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescido 

de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do 

vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura 

com a respectiva cobrança. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida Juíza 

Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012671-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VIEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (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))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1012671-85.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DANIEL VIEIRA DOS REIS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Preliminar Tecnicamente, as defesas 

processuais são examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no 

presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte recorrente. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS 

promovida por DANIEL VIEIRA DOS REIS em face de BANCO DO BRASIL 

S.A. 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 Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo o que ensejou a 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante da negativa de 

débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito 
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à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data registrada no 

sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014455-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1014455-97.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: REGINA DIAS DE SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte superior do formulário Parte inferior do formulário 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de ação 

proposta por REGINA DIAS DE SOUZA em desfavor do Município de 

Rondonópolis, na qual se pleiteia o recebimento dos valores retroativos 

correspondentes ao adicional de insalubridade ante o reconhecimento da 

indenização por parte do Município. O requerido apresentou contestação. - 

DA PRELIMINAR O Município suscita falta de interesse de agir sob o 

argumento de que o adicional já é pago a estes servidores. Contudo, 

rejeita-se esta preliminar porque se postula o valor do adicional e o 

pagamento dos retroativos. Portanto, não versa somente sobre obrigação 

de fazer. - DO MÉRITO O Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está 

condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a 

que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento 

pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo 

comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir 

insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a 

laudo pericial atual, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO 

PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a 

possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de 

insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à 

formalização do laudo pericial. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está 

condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a 

que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento 

pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo 

comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir 

insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a 

laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 

1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda 

Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1702492 / RS 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0227358-9 – Relator 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data do julgamento 06/09/2018). Além disso, 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se posicionou no mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO 

TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS 

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

NULIDADE. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDA DO TERÇO 

CONSTITUCIONAL. DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM 

REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308. PRAZO PRESCRICIONAL 

QUINQUENAL CONTADOS SOMENTE A PARTIR DE 13.11.2014. SÚMULA 

362 DO TST. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE 

DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA 

ELABORAÇÃO DO LAUDO. FALECIMENTO DO AUTOR ANTERIOR AO 

LAUDO APRESENTADO NA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua 

natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de 

interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, 

também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, 

incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 

1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7º 

da CF. “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de 

pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas 

referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público 

(CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos 

jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o 

direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos 

termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos 

efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (TEMA 

308 STF) Qualquer pretensão formulada em face da fazenda pública está 

sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 

1º do Decreto 20.910/1932. “É constitucional o art. 19-A da Lei 

8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” 

(STF, RE 596478/RR). A Súmula nº 362 do Tribunal Superior do Trabalho 

dispõe que a prescrição do FGTS, nos caos em que a ciência da lesão 

ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de 

reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, 

observado o prazo de dois anos após o término do contrato. O pagamento 

de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova 

efetivamente as condições insalubres a que estava submetido o servidor, 

sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo 

pericial. “Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a 

perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a 

possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, 

emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente 

v e n c i d o .  ( L e i  n º  9 . 0 9 9 / 9 5 ,  a r t .  5 5  " c a p u t " ) .  ( N . U 

1005682-37.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 

21/02/2020) Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com 

as baixas necessárias. Rondonópolis-MT, data registrada no sistema. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015007-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1015007-62.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSENY FERREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte superior do formulário Parte inferior do formulário 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de ação 
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proposta por ROSENY FERREIRA em desfavor do Município de 

Rondonópolis, na qual se pleiteia o recebimento dos valores retroativos 

correspondentes ao adicional de insalubridade ante o reconhecimento da 

indenização por parte do Município. O requerido apresentou contestação. - 

DA PRELIMINAR O Município suscita falta de interesse de agir sob o 

argumento de que o adicional já é pago a estes servidores. Contudo, 

rejeita-se esta preliminar porque se postula o valor do adicional e o 

pagamento dos retroativos. Portanto, não versa somente sobre obrigação 

de fazer. - DO MÉRITO O Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está 

condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a 

que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento 

pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo 

comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir 

insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a 

laudo pericial atual, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO 

PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a 

possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de 

insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à 

formalização do laudo pericial. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está 

condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a 

que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento 

pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo 

comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir 

insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a 

laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 

1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda 

Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1702492 / RS 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0227358-9 – Relator 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data do julgamento 06/09/2018). Além disso, 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se posicionou no mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO 

TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS 

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

NULIDADE. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDA DO TERÇO 

CONSTITUCIONAL. DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM 

REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308. PRAZO PRESCRICIONAL 

QUINQUENAL CONTADOS SOMENTE A PARTIR DE 13.11.2014. SÚMULA 

362 DO TST. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE 

DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA 

ELABORAÇÃO DO LAUDO. FALECIMENTO DO AUTOR ANTERIOR AO 

LAUDO APRESENTADO NA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua 

natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de 

interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, 

também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, 

incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 

1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7º 

da CF. “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de 

pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas 

referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público 

(CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos 

jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o 

direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos 

termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos 

efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (TEMA 

308 STF) Qualquer pretensão formulada em face da fazenda pública está 

sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 

1º do Decreto 20.910/1932. “É constitucional o art. 19-A da Lei 

8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” 

(STF, RE 596478/RR). A Súmula nº 362 do Tribunal Superior do Trabalho 

dispõe que a prescrição do FGTS, nos caos em que a ciência da lesão 

ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de 

reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, 

observado o prazo de dois anos após o término do contrato. O pagamento 

de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova 

efetivamente as condições insalubres a que estava submetido o servidor, 

sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo 

pericial. “Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a 

perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a 

possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, 

emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente 

v e n c i d o .  ( L e i  n º  9 . 0 9 9 / 9 5 ,  a r t .  5 5  " c a p u t " ) .  ( N . U 

1005682-37.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 

21/02/2020) Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com 

as baixas necessárias. Rondonópolis-MT, data registrada no sistema. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015059-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1015059-58.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO ROBERTO DE MORAES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte superior do formulário Parte inferior do formulário 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de ação 

proposta por PAULO ROBERTO DE MORAES em desfavor do Município de 

Rondonópolis, na qual se pleiteia o recebimento dos valores retroativos 

correspondentes ao adicional de insalubridade ante o reconhecimento da 

indenização por parte do Município. O requerido apresentou contestação. - 

DO MÉRITO O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o 

pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que 

prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os 

servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu 

a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada 

a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, 

emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual, in verbis: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL 

DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. 

RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a 

controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o 

pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em 

período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de 

insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as 

condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não 

cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a 

formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a 

possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, 
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emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes: 

PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 

18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 

1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

31.8.2016; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 24.11.2015. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 

1702492 / RS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2017/0227358-9 – Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data do julgamento 

06/09/2018). Além disso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já 

se posicionou no mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. 

VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. FÉRIAS REMUNERADAS 

ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DEPÓSITO DO FGTS. 

ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308. 

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADOS SOMENTE A PARTIR 

DE 13.11.2014. SÚMULA 362 DO TST. AUSÊNCIA DE PROVA DO 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO 

LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. 

ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. 

FALECIMENTO DO AUTOR ANTERIOR AO LAUDO APRESENTADO NA 

INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As sucessivas renovações 

do contrato temporário, descaracteriza a sua natureza de atendimento da 

necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo 

que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos 

sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias 

anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do 

salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7º da CF. “A Constituição 

de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, 

§ 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos 

válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (TEMA 308 STF) 

Qualquer pretensão formulada em face da fazenda pública está sujeita ao 

prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que 

dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública 

seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso 

público, desde que mantido o direito ao salário” (STF, RE 596478/RR). A 

Súmula nº 362 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que a prescrição 

do FGTS, nos caos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 

13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o 

não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois 

anos após o término do contrato. O pagamento de adicional de 

insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as 

condições insalubres a que estava submetido o servidor, sendo incabível 

o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. “Assim, não 

cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a 

formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a 

possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, 

emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente 

v e n c i d o .  ( L e i  n º  9 . 0 9 9 / 9 5 ,  a r t .  5 5  " c a p u t " ) .  ( N . U 

1005682-37.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 

21/02/2020) Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com 

as baixas necessárias. Rondonópolis-MT, data registrada no sistema. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015004-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA ESMERA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1015004-10.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELISA ESMERA MATOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte superior do formulário Parte inferior do formulário 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de ação 

proposta por ELISA ESMERA MATOS em desfavor do Município de 

Rondonópolis, na qual se pleiteia o recebimento dos valores retroativos 

correspondentes ao adicional de insalubridade ante o reconhecimento da 

indenização por parte do Município. O requerido apresentou contestação. - 

DA PRELIMINAR O Município suscita falta de interesse de agir sob o 

argumento de que o adicional já é pago a estes servidores. Contudo, 

rejeita-se esta preliminar porque se postula o valor do adicional e o 

pagamento dos retroativos. Portanto, não versa somente sobre obrigação 

de fazer. - DO MÉRITO O Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está 

condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a 

que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento 

pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo 

comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir 

insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a 

laudo pericial atual, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO 

PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a 

possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de 

insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à 

formalização do laudo pericial. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está 

condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a 

que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento 

pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo 

comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir 

insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a 

laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 

1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda 

Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1702492 / RS 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0227358-9 – Relator 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data do julgamento 06/09/2018). Além disso, 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se posicionou no mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO 

TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS 

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

NULIDADE. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDA DO TERÇO 

CONSTITUCIONAL. DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM 

REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308. PRAZO PRESCRICIONAL 

QUINQUENAL CONTADOS SOMENTE A PARTIR DE 13.11.2014. SÚMULA 

362 DO TST. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE 
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DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA 

ELABORAÇÃO DO LAUDO. FALECIMENTO DO AUTOR ANTERIOR AO 

LAUDO APRESENTADO NA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua 

natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de 

interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, 

também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, 

incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 

1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7º 

da CF. “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de 

pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas 

referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público 

(CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos 

jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o 

direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos 

termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos 

efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (TEMA 

308 STF) Qualquer pretensão formulada em face da fazenda pública está 

sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 

1º do Decreto 20.910/1932. “É constitucional o art. 19-A da Lei 

8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” 

(STF, RE 596478/RR). A Súmula nº 362 do Tribunal Superior do Trabalho 

dispõe que a prescrição do FGTS, nos caos em que a ciência da lesão 

ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de 

reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, 

observado o prazo de dois anos após o término do contrato. O pagamento 

de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova 

efetivamente as condições insalubres a que estava submetido o servidor, 

sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo 

pericial. “Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a 

perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a 

possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, 

emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente 

v e n c i d o .  ( L e i  n º  9 . 0 9 9 / 9 5 ,  a r t .  5 5  " c a p u t " ) .  ( N . U 

1005682-37.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 

21/02/2020) Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com 

as baixas necessárias. Rondonópolis-MT, data registrada no sistema. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012178-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1012178-11.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DIAS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Preliminar Tecnicamente, as defesas 

processuais são examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no 

presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte recorrente. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS 

promovida por MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA em face de VIVO S.A. 

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 Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo o que ensejou a 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante da negativa de 

débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Demonstrada a existência de 

débito entre as partes, entendo procedente o pedido contraposto 

formulado pelo reclamado, condenando a reclamante ao pagamento da 

dívida negativada. Com relação à litigância de má-fé, entendo que não 

deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do 

direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

OPINO pela PROCEDÊNCIA o pedido contraposto, para condenar o 

Reclamante ao pagamento do débito no valor de R$ 120,75 (cento e vinte 

reais e setenta e cinco centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e 

correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a 

Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança. Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. 

Rondonópolis, data registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011715-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE GUEDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011715-69.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MARCILENE GUEDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Preliminar Tecnicamente, as defesas 

processuais são examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no 

presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte recorrente. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS 

promovida por MARCILENE GUEDES DOS SANTOS em face de VIVO S.A. 

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 Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo o que ensejou a 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante da negativa de 

débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Demonstrada a existência de 

débito entre as partes, entendo procedente o pedido contraposto 

formulado pelo reclamado, condenando a reclamante ao pagamento da 

dívida negativada. Com relação à litigância de má-fé, entendo que não 

deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do 

direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

OPINO pela PROCEDÊNCIA o pedido contraposto, para condenar o 

Reclamante ao pagamento do débito no valor de R$ 106,90 (cento e seis 

reais e noventa centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção 

monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada 

autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança. Deixo de condenar 

a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. 

Rondonópolis, data registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005477-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE SANTOS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005477-97.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JESSICA DAIANE 

SANTOS DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE 

ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 15/07/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1005479-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOICIANE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005479-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOICIANE DA 

SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE 

ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 15/07/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1005480-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERIANO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005480-52.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE 

SEVERIANO DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE 

FREIRE ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 15/07/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1005481-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005481-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MANOEL ALVES 

DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE ALVES 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 
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qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 15/07/2020 Hora: 15:45 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1005484-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005484-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DA SILVA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE ALVES POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 16/07/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 28 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: 1005486-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005486-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA GOMES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE ALVES 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 16/07/2020 Hora: 08:15 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 28 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: 1005488-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PACIFICA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005488-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PACIFICA ROSA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE ALVES 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 16/07/2020 Hora: 08:30 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 28 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000236-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR SAIKKONEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000236-45.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: DELMAR 

SAIKKONEN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 16/07/2020 

Hora: 08:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 29 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: 1000304-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE SA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000304-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO ANTONIO 

DE SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CIBELE SILVA PRIETCH FALCA 

PAGNO POLO PASSIVO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 16/07/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 29 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: 1015366-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONIO DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MOURA OAB - MT24776-O (ADVOGADO(A))

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO OAB - MT24699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ARANTES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, considerando a citação 

negativa, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o 

Autor para requerer o que for de direito, em 10 dias, sob pena de extinção 

do feito. RONDONÓPOLIS, 29 de março de 2020. JOSE APARECIDO 

FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015366-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONIO DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MOURA OAB - MT24776-O (ADVOGADO(A))

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO OAB - MT24699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ARANTES DA SILVA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, considerando a citação 

negativa, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o 

Autor para requerer o que for de direito, em 10 dias, sob pena de extinção 

do feito. RONDONÓPOLIS, 29 de março de 2020. JOSE APARECIDO 

FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011774-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o pedido de 

desistência da ação, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte citada para manifestação em 10 dias. RONDONÓPOLIS, 29 

de março de 2020. JOSE APARECIDO FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012346-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

DALCIONE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANIL VIEIRA DE ALCANTARA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, considerando a nomeação 

e habilitação da Defensoria Pública para atuar nos interesses do 

Reclamando Dejanil, impulsiono os presentes autos com vista à Defensoria 

Pública para apresentação da peça contestatória. RONDONÓPOLIS, 29 de 

março de 2020. JOSE APARECIDO FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. R. C. D. T. M. L. (REU)

 

PROCESSO n. 1001915-80.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: JEFERSON 

PEREIRA CAVALCANTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PRISCILA 

SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA POLO PASSIVO: UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO 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: 21/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

Rondonópolis, 29 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: 1000570-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SILVEIRA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART OAB-MT26,935 DA REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 16/07/2020 ÀS 09:00HORAS, EM 

DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO NO 

CONTÁGIO PELO COVID-19 COM A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DO 

FÓRUM NA DATA INICIALMENTE DESIGNADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005553-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN DANTAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005553-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIONATAN 

DANTAS DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLY 

CRISTINA ROCHA CAMPOS, PRISCILLA PEREZ GOES POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 16/07/2020 Hora: 09:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 30 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: 1014326-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014326-92.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: ISABEL 

MARTINS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO 

ALMEIDA DE SOUZA, DAYANE FARIA MENDES, CRISTINA RIBEIRO DA 

SILVA, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA POLO PASSIVO: 

BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte AUTORA 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 16/07/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 30 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: 1012719-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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HITELVINA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012719-44.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: HITELVINA 

FRANCISCA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDILIA 

FERNANDES DAS GRACAS POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte AUTORA acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 16/07/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 30 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012137-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY DO CARMO MARQUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012137-44.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE RICARDO 

VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE POLO PASSIVO: KELY DO CARMO MARQUES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte AUTORA acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 16/07/2020 Hora: 09:45 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 30 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: 1002015-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARA MACHADO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE DA SILVA MUNIZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, CONSIDERANDO a citação 

negativa, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o 

Exequente para manifestação em 15 dias. RONDONÓPOLIS, 30 de março 

de 2020. JOSE APARECIDO FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

- TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011828-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DOS SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão CONSIDERANDO a citação negativa 

(protocolo 28671435), bem como a r. decisão lançada no protocolo 

24788289 - "Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias se manifeste requerendo o que entender de direito e 

após, voltem-me os autos conclusos para deliberação", intimo o Exequente 

para manifestação em 10 dias. RONDONÓPOLIS, 19 de fevereiro de 2020. 

JOSE APARECIDO FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013730-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSIMAR FELIX DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014153-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO OLIVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 
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O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013979-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ALVES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013979-59.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALERIA ALVES ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Aduz a 

parte reclamante que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão de débito indevido. Informa que se refere a referente a 

uma negativação no valor de R$ 128,64 (Cento e vinte e oito reais e 

sessenta e quatro centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

em 04/08/2017. Assim, postula a declaração de inexistência do débito e 

ser indenizada pelos danos decorrentes da referida restrição. Contudo, 

em que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou documentos e histórico de 

consumo onde existem todos os dados da parte reclamante, comprovando 

a contratação e utilização dos serviços. Ademais, pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de consumo, bem como, leituras confirmadas realizada na 

unidade consumidora, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? TELEFONIA ? 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA ? 

INSCRIÇÃO EM SERASA ? DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS ? 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. No que tange à 

indenização por danos morais vê-se que não deve ser deferida. No caso 

dos autos, observa-se que o que ocorreu foi tão somente a cobrança, de 

consumo de contas em aberto no nome da parte autora. Esta por sua vez, 

não comprovou que pagou os débitos. Razão, pela qual, a Reclamada está 

exercendo seu dever legal de cobrança de uma dívida que lhe é devida. 

Da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano 

moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua 

esfera jurídica de nenhuma forma. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido. Reconhecido a legitimidade do débito, merece 

acolhimento parcial o pedido contraposto. Desta forma, acolho 

parcialmente o pedido contraposto e condeno a parte reclamante a pagar 

a reclamada o valor em aberto, no importe R$ 128,64 (Cento e vinte e oito 

reais e sessenta e quatro centavos), corrigidos desde o vencimento, valor 

referente ao total da negativação. DISPOSITIVO Por tais considerações 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDENCIA DO PEDIDO 

INICIAL, em consequência; ACOLHO o pedido contraposto e CONDENO a 

parte Reclamante ao pagamento da fatura em atraso R$ 128,64 (Cento e 

vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), cujo valor deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir do vencimento até o efetivo pagamento e 

acrescidos de juros de 12% ao ano, contados do vencimento das faturas. 

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014437-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONISCLEI CAMARGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando detidamente o processo, verifico que a parte autora postula 

pela desistência da ação, manifestando assim, seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em sede de Juizados 

Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a necessidade da 

anuência da parte contrária, conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, 

confira: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 
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ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o 

arquivamento do processo é medida que se impõe. Por tais 

considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido concedida. 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011875-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GENI SIQUEIRA DE ASSIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, CONSIDERANDO a citação negativa, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o Exequente para manifestação em 15 dias. 

RONDONÓPOLIS, 30 de março de 2020. JOSE APARECIDO FERREIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011125-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Considerando a interposição de Recurso pela parte 

Promovente, intimo o Recorrido para apresentar resposta escrita em 10 

dias. RONDONÓPOLIS, 30 de março de 2020. JOSE APARECIDO FERREIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013417-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE OAB - DF24923 (ADVOGADO(A))

GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO OAB - DF20334 (ADVOGADO(A))

VANESSA MEIRELES RODRIGUES OAB - DF19541 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1013417-50.2019.8.11.0003; Valor causa: R$ 26.030,16; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente pela parte Autora (preparo recursal - pedido 

de gratuidade da justiça), dessa forma, intimo o Recorrido para apresentar 

resposta escrita em 10 dias. RONDONÓPOLIS, 30 de março de 2020 JOSE 

APARECIDO FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002264-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO GHISLENI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, CONSIDERANDO a manifestação da parte Promovente, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de RETIFICAR a autuação para substituir 

a Promovida Telefônica pela VIVO S/A com CNJP 02.449.992/0001-64, 

cuja citação/intimação se faz de forma eletrônica, para proceder a citação 

e a intimação da audiência designada e da r. decisão que concedeu a 

medida liminar. RONDONÓPOLIS, 30 de março de 2020. JOSE APARECIDO 

FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005585-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SALES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005585-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SELMA SALES 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 16/07/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 30 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: 1000328-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BALBINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-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))

 

PROCESSO n. 1000328-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: JOSE BALBINO 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS LOPES 

RAIMUNDO 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: Conciliação período matutino Data: 

16/07/2020 Hora: 10:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 30 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: 1014045-39.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DIAS VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-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))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração são tempestivos, pois 

foram opostos no prazo de 5 dias previsto no art. 49 da Lei 9.099/95. 

Intimo a parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013354-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AKILA LORITANY FIGUEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que (i) o advogado do autor possui poderes para 

receber valores, (ii) expedi do alvará de levantamento anexo e (iii) o 

encaminhei para assinatura da juíza. Em caso de equívoco na expedição, 

favor comunicar imediatamente via telefone ou emai l 

(ron.7varacivel@tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011131-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RONYEL TELES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que (i) o advogado do autor possui poderes para 

receber valores, (ii) expedi do alvará de levantamento anexo e (iii) o 

encaminhei para assinatura da juíza. Em caso de equívoco na expedição, 

favor comunicar imediatamente via telefone ou emai l 

(ron.7varacivel@tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013224-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI GONCALVES NUNES (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))

 

Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto nos autos é 

TEMPESTIVO e o preparo não foi recolhido por conter pedido de 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Procedo com a intimação da parte recorrida 

para, querendo e no prazo de 10 dias, apresentar suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013820-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIELY ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA PORTELA DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 Intimação do autor para manifestar acerca da devolução da 

carta de citação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013211-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto nos autos é 

TEMPESTIVO e o preparo não foi recolhido por conter pedido de 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Procedo com a intimação da parte recorrida 

para, querendo e no prazo de 10 dias, apresentar suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013279-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON WAGNER PEDRO SANTANA (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))

 

Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto nos autos é 

TEMPESTIVO e o preparo não foi recolhido por conter pedido de 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Procedo com a intimação da parte recorrida 

para, querendo e no prazo de 10 dias, apresentar suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013282-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON GIOVANI DO CARMO OLIVEIRA (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))

 

Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto nos autos é 

TEMPESTIVO e o preparo não foi recolhido por conter pedido de 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Procedo com a intimação da parte recorrida 

para, querendo e no prazo de 10 dias, apresentar suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1012371-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ CYLES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR, DR. RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS OAB-MT 9.521 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 11/12/19 ÀS 

15:30HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1012371-26.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ CYLES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração são tempestivos, pois 

foram opostos no prazo de 5 dias previsto no art. 49 da Lei 9.099/95. 

Intimo a parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014544-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto nos autos é 

TEMPESTIVO e o preparo não foi recolhido por conter pedido de 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Procedo com a intimação da parte recorrida 

para, querendo e no prazo de 10 dias, apresentar suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014820-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto nos autos é 

TEMPESTIVO e o preparo não foi recolhido por conter pedido de 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Procedo com a intimação da parte recorrida 

para, querendo e no prazo de 10 dias, apresentar suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015122-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLAIR (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))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração são tempestivos, pois 

foram opostos no prazo de 5 dias previsto no art. 49 da Lei 9.099/95. 

Intimo a parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015185-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO AUGUSTO ABILIO (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))

 

Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto nos autos é 

TEMPESTIVO e o preparo não foi recolhido por conter pedido de 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Procedo com a intimação da parte recorrida 

para, querendo e no prazo de 10 dias, apresentar suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014540-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CREZIA SOUZA LEITE (REQUERENTE)

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))

 

Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto nos autos é 

TEMPESTIVO e houve o recolhimento do PREPARO E DAS CUSTAS. 

Procedo com a intimação da parte recorrida para, querendo e no prazo de 

10 dias, apresentar suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014828-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA DANGELE CANDIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração são tempestivos, pois 

foram opostos no prazo de 5 dias previsto no art. 49 da Lei 9.099/95. 

Intimo a parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014404-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DE LIMA PEREIRA (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))

 

Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto nos autos é 

TEMPESTIVO e o preparo não foi recolhido por conter pedido de 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Procedo com a intimação da parte recorrida 

para, querendo e no prazo de 10 dias, apresentar suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015187-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COSTA DE SOUZA (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))

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 121 de 622



Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto nos autos é 

TEMPESTIVO e houve o recolhimento do PREPARO E DAS CUSTAS. 

Procedo com a intimação da parte recorrida para, querendo e no prazo de 

10 dias, apresentar suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015245-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto nos autos é 

TEMPESTIVO e houve o recolhimento do PREPARO E DAS CUSTAS. 

Procedo com a intimação da parte recorrida para, querendo e no prazo de 

10 dias, apresentar suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013716-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ANDRADE MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA PRADO (REQUERIDO)

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. VINÍCIUS CARLLOS 

CRUVINEL OAB-MT 19.490, DA REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 30/01/2020 ÀS 

10:00HORAS, A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013716-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ANDRADE MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA PRADO (REQUERIDO)

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

 

Com fundamento no art. 526, §§1º e 3º, do CPC, intimo a parte Autora para 

(i) manifestar acerca dos valores depositados, (ii) especificar se dá 

quitação ao débito e (iii) informar os dados bancários para expedição de 

alvará judicial. O silêncio implicará em concordância tácita. Prazo de 5 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015204-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração são tempestivos, pois 

foram opostos no prazo de 5 dias previsto no art. 49 da Lei 9.099/95. 

Intimo a parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005633-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MENDONCA CORDEIRO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANADRYA SOUSA TERADA NASCIMENTO OAB - RO5216 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - RO8242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1005633-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCELO 

MENDONCA CORDEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATHALIA 

FERREIRA DE OLIVEIRA, ANADRYA SOUSA TERADA NASCIMENTO POLO 

PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 16/07/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 30 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: 1014899-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLELSON SOUSA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Com fundamento no art. 526, §§1º e 3º, do CPC, intimo a parte Autora para 

(i) manifestar acerca dos valores depositados, (ii) especificar se dá 

quitação ao débito e (iii) informar os dados bancários para expedição de 

alvará judicial. O silêncio implicará em concordância tácita. Prazo de 5 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014833-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL MARQUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto nos autos é 

TEMPESTIVO e o preparo não foi recolhido por conter pedido de 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Procedo com a intimação da parte recorrida 

para, querendo e no prazo de 10 dias, apresentar suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005638-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RODRIGUES SERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005638-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JANAINA 

RODRIGUES SERRA POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

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: 16/07/2020 Hora: 13:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 30 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003042-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RAIMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO RAIMUNDO OAB - PR55406 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RODRIGUES DE PAULA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Exequente para que informe o endereço do Executado 

GILBERTO RODRIGUES DE PAULA, a fim de que seja cumprida a presente 

missiva, no prazo de 22 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015189-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIA ZANOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-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))

 

Certifico e dou fé que os recursos inominados interpostos nos autos são 

TEMPESTIVOS. O autor pleiteou a gratuidade da justiça, enquanto o réu 

efetuou o pagamento das custas. Procedo com a intimação das partes 

para, querendo e no prazo comum de 10 dias, apresentar suas 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014442-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEDSON CLEVE SIQUEIRA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os recursos inominados interpostos nos autos são 

TEMPESTIVOS. O autor pleiteou a gratuidade da justiça, enquanto o réu 

efetuou o pagamento das custas. Procedo com a intimação das partes 

para, querendo e no prazo comum de 10 dias, apresentar suas 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014425-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto nos autos é 

TEMPESTIVO e o preparo não foi recolhido por conter pedido de 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Procedo com a intimação da parte recorrida 

para, querendo e no prazo de 10 dias, apresentar suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013327-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS VICENTE NUNES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto nos autos é 

TEMPESTIVO e o preparo não foi recolhido por conter pedido de 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Procedo com a intimação da parte recorrida 

para, querendo e no prazo de 10 dias, apresentar suas contrarrazões.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002264-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO GHISLENI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

liminar deferida EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1002264-83.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 41.560,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: SANDRO GHISLENI Endereço: RUA DOM BOSCO, 48, 

Q.D 11, L.O 09, JARDIM GUANABARA I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-160 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 1300, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

28/05/2020 Hora: 13:40 LIMINAR: Por tais considerações, por não se tratar 

de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração 

posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e 

em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, 

nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a requerida, providencie no prazo de 05 

(cinco) dias, a retirada do nome da parte autora dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, no valor 

de R$ 366,20 (trezentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), 

referente ao contrato de nº 0000899996486840, enquanto estiver sendo 

discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorre 

em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 
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causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). RONDONÓPOLIS, 30 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005293-44.2020.8.11.0003

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 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE 

ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1005293-44.2020.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 16.851,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: NEUSA CUSTODIO DE SÁ Endereço: Rua Dr. Reinaldo 

Aparecido de Almeida Costa, 1051, Condomínio do Bosque, Vila Gourlat, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: Avenida Cuiabá, n.º 857, Bairro Centro, CEP: 

78.700-90, Rondonópolis/MT FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 14/07/2020 Hora: 09:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). RONDONÓPOLIS, 30 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002849-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FABIO PAIVA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

LIMINAR DEFERIDA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1002849-38.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 15.096,52 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Água, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUIS FABIO 

PAIVA MARCAL Endereço: RUA PAPA EVARISTO, 1000, JD. GLÓRIA, 

LOTEAMENTO MONTE LÍBANO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 

POLO PASSIVO: Nome: Aguas Cuiabá S/A Endereço: AVENIDA GONÇALO 

ANTUNES DE BARROS, 3196, - LADO PAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-667 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Conciliação período matutino Data: 01/06/2020 Hora: 10:00 LIMINAR: Por 

tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 
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efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a requerida, providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do 

nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente 

com relação ao débito objeto desta ação, no valor de R$ 96,52 (noventa e 

dois reais e cinquenta e dois centavos), referente ao contrato de nº 

15.052.277, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorre em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). RONDONÓPOLIS, 30 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015794-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANATALIA DOMINGAS MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015794-91.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME REQUERIDO: 

ANATALIA DOMINGAS MONTEIRO Vistos. A parte exequente postula a 

penhora online de eventuais valores depositados em contas da parte 

executada, a qual não pagou espontaneamente o débito a que concerne 

esta demanda. Em análise detida dos autos, denoto que os atos 

processuais realizados após a audiência de conciliação, devem ser 

anulados e declarados sem efeito. Tal se verifica porque o feito padece de 

vício, uma vez que a presente ação foi recebida como ação de 

conhecimento (reclamatória). No entanto, a audiência de conciliação foi 

conduzida como sendo de cunho executivo. Destarte, impõe-se a 

decretação da nulidade dos atos processuais realizados posteriores à 

solenidade, ante a inobservância do rito processual inerentes aos 

Juizados Especiais Cíveis. De tal modo, por tudo que consta dos autos, 

CHAMO O FEITO A ORDEM para anular e declarar sem efeito a audiência 

conciliatória realizada (ID 29623003), devendo o feito retornar à Secretaria 

para que seja designado nova data para a realização de nova audiência 

de conciliação, dando assim continuidade ao processo de forma correta. 

Outrossim, verifico ainda que a carta AR destinado à parte reclamada 

Anatalia Domingos Monteiro, foi recebida por pessoa diversa da 

Requerida, pessoa natural, não havendo qualquer comprovação de 

parentesco ou de que o receptor possua poderes para representar a 

demandada. Ademais, a ausência de cientificação da Requerida, por sua 

vez, é corroborada pela sua revelia, sendo, pois, evidente o prejuízo 

auferido pela parte, que não teve oportunidade para a ampla defesa e o 

contraditório. No mais, Para a validade da citação, quando a parte 

requerida é pessoa física, imprescindível sua realização na pessoa do 

citando, que, ao assinar o mandado, tenha ciência indubitável do processo 

e da fluência do seu prazo para defesa Deste modo, a citação realizada 

mostra-se nula. Assim sendo, a fim de evitar prejuízo as partes, determino 

que seja expedido novo mandado de citação a demandada, via mandado a 

ser cumprido por Oficial de Justiça, no mesmo endereço informado 

anteriormente pelo Requerente, bem como seja designada nova data para 

a realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza da Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005553-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN DANTAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005553-24.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIONATAN DANTAS DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência objetivando 

que a empresa demandada se abstenha de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 

6/1794721-9. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, haja vista que se trata de fatura 

eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante do tal débito, a 

reclamada vem ameaçando a parte reclamante de suspender o 

fornecimento de energia em sua unidade consumidora. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais, 
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inclusive, pela certidão de protesto, bem como o histórico das faturas 

anteriores anexadas a peça vestibular. Aliás, em se tratando de fatura 

relativa à recuperação de consumo, como relata o reclamante, não é 

cabível a interrupção no fornecimento de energia elétrica, conforme 

orienta o seguinte julgado: REsp 1298735/RS - Recurso Especial 

2011/0303769-6.Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - T2 

Segunda Turma. Data do julgamento: 01.03.2012.EMENTA: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. 

APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. 1. Este Tribunal 

considera legítima a interrupção de fornecimento de energia elétrica, 

desde que considerados certos requisitos, em situação de emergência ou 

após aviso prévio, nos casos previstos no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95, a 

saber: a) em virtude de inadimplência do usuário; e b) por razões de 

ordem técnica ou de segurança das instalações. (REsp 1194150/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2010). 2. A 

jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer 

de suposta fraude no medidor de consumo de energia apurada 

unilateralmente pela concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui 

jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Recurso especial provido. 

(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 09/03/2012). 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. Por outro lado, conceder a tutela provisória, 

não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada promova a SUSPENSÃO DAS FATURAS objeto da lide, bem 

como ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante UC 6/1794721-9, enquanto 

perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Friso 

ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 6/1794721-9, por falta 

de pagamento das faturas nos valores de R$ 1.083,60 e R$ 1.026,00, 

ambas com vencimento em 30/03/2020. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA BOZZA (AUTOR)

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))

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001165-78.2020.8.11.0003. 

AUTOR: SANDRA REGINA BOZZA REU: UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos. Cuida-se de pedido de 

reconsideração de decisão que deferiu pedido de liminar determinando 

que a parte reclamada se abstenha de realizar o reajuste de 46,28% no 

valor da mensalidade, ficando limitado o ajustamento, até decisão final, ao 

porcentual de 7,54% (sete virgula cinquenta e quatro por cento), bem 

como que se abstenha de inserir o nome da parte reclamante nos Órgãos 

de Proteção ao Crédito e ainda, a manutenção do contrato do plano de 

saúde firmado entre as partes, ficando vedada a suspensão dos serviços 

de assistência médico-hospitalar, até o final da presente demanda. 

Analisando os autos, verifico que ainda não houve alteração da situação 

fática a ponto da não concessão da medida de urgência pleiteada pela 

parte autora, pelo menos nesta fase do processo. Assim, indefiro o pedido 

de reconsideração e MANTENHO a decisão lançada em ID 28579549 e 

tudo que nela consta, pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005585-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SALES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005585-29.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SELMA SALES DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular concessão de tutela de urgência objetivando 

que empresa requerida se abstenha de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/771787-9 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a reclamante 

desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, referente às 

faturas descritas na inicial, haja vista que se referem a fatura de 

recuperação de consumo. Ocorre que diante do tal débito, a reclamada 

vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender o 

fornecimento de energia em sua unidade consumidora. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais, 

inclusive, pela fatura contestada, carta ao cliente e termo de confissão de 

dívida. Importante registrar que a autora aduz ter assinado um termo de 

confissão de dívida sem que concordasse com suas clausulas, tendo feito 

isso exclusivamente para evitar a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora em caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois 

se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado 

serviço essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis 

prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. 

Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à unidade consumidora da parte autora. Por outro lado, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE 
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MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada SUSPENDA A FATURA objeto da lide, bem como 

ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante UC 6/771787-9 e, caso já o 

tenha feito, que restabeleça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/771787-9, relativo a dívida objeto da lide no valor de R$ 7.416,68 (sete 

mi, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), 

consoante carta ao cliente nº 778717-9, a qual é oriunda das faturas nos 

valores de R$ 917,10 e R$ 6.499,58, ambas com vencimento em 

30/11/2019. 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, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002468-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002468-30.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de Ação declaratória de 

inexistência de dívida c/c indenização por danos morais, onde a parte 

autora postula concessão de tutela de urgência para que a requerida 

exclua seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros 

órgãos análogos, haja vista que desconhece a dívida que originou tal 

inserção. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante desconhece os débitos cobrados, tendo em 

vista que afirma não ter contratado serviços da empresa requerida. 

Ocorre que diante dos tais débitos, teve seu nome incluído nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo extrato dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte reclamada, bem 

como pela declaração anual de quitação dos débitos que a requerida 

forneceu a reclamante. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, 

pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram 

prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora queira 

celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no 

comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a 

parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em 

outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, 

prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a 

requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação ao débito objeto desta ação, qual seja no valor de R$ 71,88 

(contrato 0357469713), enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o 

final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003032-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003032-09.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LAURA ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A. 

Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida exclua seu nome dos registros 

de proteção ao crédito e outros órgãos análogos SPC/SERASA, pois 

desconhece e contesta os valores que ensejaram aludida inserção. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. No caso dos 

autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante desconhece os valores cobrados pela 

reclamada, uma vez que afirma ter liquidado tal dívida, no entanto, diante 

do tal débito, teve seu nome incluso nos cadastros de inadimplentes. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu 

banco de dados, oriundo da parte reclamada, bem como pelo comprovante 

de pagamento do aludido débito. Cabe ressaltar que o perigo da demora é 

evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito 

geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora queira 

celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no 

comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a 

parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em 

outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, 

prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 127 de 622



mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes (SPC), até o final da demanda. Ademais disso, conceder a 

tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

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 EXCLUA o nome da autora Laura Araújo da Silva dos registros 

de proteção ao crédito e outros órgãos análogos, tão somente com 

relação ao débito objeto desta ação (no valor de R$ 37,59, referente ao 

contrato nº 0005091412819623, com data de inclusão em 04/07/2016), 

enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente 

demanda. Outrossim, a fim de evitar prejuízo ao requerente e, em 

relevância a situação vivida pelo País atualmente por conta do novo 

Corona Vírus (Covid-19), determino a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO ao PEFIN 

SERASA para que no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a RETIRADA do 

nome da autora Laura Araújo da Silva dos seus bancos de dados, em 

relação a dívida descrita alhures, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003189-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ARAUJO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO OAB - MT24935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASA VIDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

FABIO DIAS FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003189-79.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JOSIANE ARAUJO FRANCO EXECUTADO: KASA VIDA 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, FABIO DIAS FERNANDES Vistos. 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do 

Código de Processo Civil. CITE-SEo devedor para pagar em 03 (três) dias 

o valor integral da dívida, consoante dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do 

Código de Processo Civil. Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial 

de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830, do Código de Processo Civil.) e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste requerendo o que 

entender de direito e após, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação. Havendo penhora de bens/valores INTIME-SE o executado 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004006-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO NUNES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALOMAO JUNIOR & DELIRIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004006-46.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO NUNES FERREIRA EXECUTADO: SALOMAO 

JUNIOR & DELIRIO LTDA - ME Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. 

CITE-SEo devedor para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, 

consoante dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. 

Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do Código 

de Processo Civil.) e certificada a inexistência de bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). 

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias se manifeste requerendo o que entender de direito e após, voltem-me 

os autos conclusos para deliberação. Havendo penhora de bens/valores 

INTIME-SE o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer 

embargos (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. 

Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005633-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MENDONCA CORDEIRO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANADRYA SOUSA TERADA NASCIMENTO OAB - RO5216 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - RO8242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005633-85.2020.8.11.0003. 

TESTEMUNHA: MARCELO MENDONCA CORDEIRO TESTEMUNHA: OI 

BRASILTELECOM Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida exclua 

seu nome dos registros de proteção ao crédito e outros órgãos análogos 

SPC/SERASA, pois contesta os valores que ensejaram aludida inserção. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. No caso dos 

autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante desconhece os valores cobrados pela 

reclamada, uma vez que afirma ter liquidado tal dívida, no entanto, diante 

do tal débito, teve seu nome incluso nos cadastros de inadimplentes. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu 

banco de dados, oriundo da parte reclamada, bem como pelo comprovante 

de pagamento do aludido débito. Cabe ressaltar que o perigo da demora é 

evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito 

geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora queira 

celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no 

comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a 
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parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em 

outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, 

prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes (SPC), até o final da demanda. Ademais disso, conceder a 

tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

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 EXCLUA o nome do autor Marcelo Mendonça Cordeiro dos 

registros de proteção ao crédito e outros órgãos análogos, tão somente 

com relação ao débito objeto desta ação (valor de R$ 161,90, referente ao 

contrato nº 0000002120928651, com data de inclusão em 03/02/2020 e 

vencimento em 10/10/2019), enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até 

o final da presente demanda. Outrossim, a fim de evitar prejuízo ao 

requerente e, em relevância a situação vivida pelo País atualmente por 

conta do novo Corona Vírus (Covid-19), determino a EXPEDIÇÃO de 

OFÍCIO ao SPC/SERASA para que no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a 

RETIRADA do nome do autor Marcelo Mendonça Cordeiro dos seus 

bancos de dados, em relação a dívida descrita alhures, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005349-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PEREIRA PUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005349-77.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSANGELA PEREIRA PUCAS REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Trata-se, conforme se verifica da peça inaugural, de Ação de indenização 

por danos morais com pedido liminar proposta por Rosangela Pereira 

Pucas, em desfavor de Banco Pan S/A. Em análise detida dos autos, 

observo que a parte autora sustenta que a reclamada não cumpriu as 

d e t e r m i n a ç õ e s  d a  s e n t e n ç a  p r o f e r i d a  n o s  a u t o s 

8018464-51.2017.811.0003, postulando assim, uma nova ação com os 

mesmos pedidos já analisados no processo citado. No entanto, não há que 

se falar em um novo processo, tampouco se faz necessária à distribuição 

de outra demanda quando a parte autora poderia obter a satisfação da 

obrigação no processo já ajuizado, mormente quando o próprio Código de 

Processo Civil estabelece as diretrizes para obter o resultado e possível 

reparação de dano na demanda já em curso. Ante o exposto, denoto que 

esta ação já foi devidamente julgada, através da ação descrita alhures, a 

qual tramitou neste juízo, não havendo, portanto, possibilidade de nova 

apreciação do mérito, haja vista o advento da coisa julgada, conforme 

dispõe o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;” destaquei 

Por tais considerações, considerando a ocorrência de coisa julgada, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado esta sentença, o que deverá ser certificado, procedam-se às 

baixas e anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014054-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MADEIRA - TAMPOGRAFIA - EPP (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANDIR ESPINDOLA DE SANTANA OAB - SP66560 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014054-98.2019.8.11.0003. 

TESTEMUNHA: RICARDO MADEIRA - TAMPOGRAFIA - EPP TESTEMUNHA: 

LIDER DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME Vistos. Dispenso 

relatório nos termos do Art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação 

de execução de título extrajudicial proposta por RICARDO MADEIRA - 

TAMPOGRAFIA - EPP, em face de LIDER DISTRIBUIDORA DE AGUA 

MINERAL LTDA - ME. Trouxe aos autos instrumento de protesto lavrado 

pelo Cartório do 4º Tabelionato de Notas e Privativos de Protestos e Títulos 

do Município de Rondonópolis – MT referente a duplicata mercantil com 

data de vencimento e respectivo valor: 29/05/2016 e R$609,00. Prescrição 

é matéria de ordem pública que pode ser julgada liminarmente 

improcedente pelo Magistrado, consonante se depreende do artigo 332, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. É cediço que o prazo da 

prescrição para propositura da execução do duplicata mercantil é de três 

anos contados a partir da data do vencimento do título, conforme dispõe o 

art. 18, da Lei n° 5474/68, in verbis: “Art 18 - A pretensão à execução da 

duplicata prescreve: l - contra o sacado e respectivos avalistas, em 

3(três) anos, contados da data do vencimento do título”. Não há que se 

olvidar que deverão prevalecer as regras cambiais do título em detrimento 

das regras eventualmente acordadas entre emitente e portador, tal como 

destacado pelo Superior Tribunal de Justiça em alguns de seus julgados, 

pois tal circunstância decorre justamente das finalidades do direito 

cambiário em si, que é permitir a mais ampla circulação do título no 

mercado financeiro. Isso decorre, aliás, das próprias características de 

autonomia e abstração dos títulos de crédito, protegendo-se a boa-fé de 

terceiros adquirentes destes títulos. Nesse sentido, vale conferir os 

seguintes arestos: “APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DUPLICATA - 

EXTINÇÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – RECURSO IMPROVIDO. 

Decorrido o prazo de três anos, determinado pelo artigo 18 da Lei de nº 

5.474/68, contado do protesto, prescrita está a pretensão à execução das 

duplicatas mercantis que embasaram a execução. Sentença mantida. 

Apelo improvido. (TJ-BA - APL: 00059515520048050022 BA 

0005951-55.2004.8.05.0022, Relator: Telma Laura Silva Britto, Data de 

Julgamento: 14/08/2012, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

16/11/2012).” Nesse contexto não há como permitir o prosseguimento da 

reclamação em epígrafe, porquanto consubstancia ação de execução de 

título extrajudicial prescrito, sem força executiva, portanto. No entanto, 

embora não seja possível a conversão de um procedimento em outro, face 

às características diferenciadas de rito, é cediço que prescrição que 

atinge a ação executiva não inviabiliza a propositura de ação própria para 

a efetivação da cobrança, desde que restem respeitados os prazos 

prescricionais. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinta, sem 

resolução do mérito a presente execução, tudo com fundamento nos 

artigos 332, §1º, e 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado esta 

sentença, o que deverá ser certificado, procedam-se às baixas e 
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anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DIAS FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000582-93.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDINA DIAS FEITOZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

Ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos 

morais com pedido de liminar, movida por Edina Dias Feitoza em face de 

Telefônica Brasil S/A, na qual pede ao final para este juízo seja declarada 

a inexistência do débito e o Requerido condenado a indenizar os danos 

morais causados. Em ID 28210047 foi determinada a emenda a inicial, haja 

vista a insuficiência dos dados cadastrais da parte autora, na medida em 

que não havia nos autos comprovante de endereço em seu nome, o que 

vai de encontro aos preceitos estabelecido no artigo 319, II, do Código de 

Processo Civil. No entanto, quedou-se inerte. Nesse sentido, importante 

registrar a decisão e a recomendação feita pelo Desembargador Dirceu 

dos Santos, Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados 

Especiais nos autos do processo 0042256-48.2018.8.11.0000 e 

0042770-98.2018.8.11.0000, quais sejam: “(...) Trata-se de comunicação 

de fraude e captação ilícita de clientes, noticiada pela TELEFONICA 

BRRASIL S/A e ENERGISA S/A, com o objetivo de galgarem indenizações 

indevidas onde existe suposta relação jurídica, sendo objeto de 

representação de diversos advogados perante a OAB/MT, inclusive, de 

onde o Desembargador Presidente enviou expediente para as 

providencias que entender pertinentes. (...) (...) Muitas das partes sequer 

demonstram efetivamente residem no local apontado, comparecendo na 

audiência de conciliação, apenas como rito processual de passagem 

obrigatória, sem celebrar acordos e ainda na maioria das vezes sem 

sequer a presença do seu advogado. (...) (...) Desta feita, recomendo: a) 

Que os magistrados tenham atenção especial aos comprovantes de 

endereço das partes, determinando que demonstrem a ligação com 

terceiros indicados e que, em caso de dúvidas, ou indícios de 

manipulações, tomem as medidas necessárias a coibir tais práticas, dentre 

elas: apresentação do original do comprovante de endereço em cartório 

para conferencia; (...)” destaquei. Assim sendo, não há nos autos 

elementos capazes de evidenciar/comprovar os dados residenciais 

trazidos pelo requerente. Desse modo, tem-se que a referida petição inicial 

não preenche os requisitos necessários, nos termos do Artigo 319, § 3º, 

do Código de Processo Civil, de modo que há que ser indeferida de plano. 

Ademais, nos termos do § 1º do artigo 51 da Lei 9.099/95, “A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes”. Por tais considerações e fundamentos, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, com fundamento no art. 330 do CPC, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 

485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1º da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016743-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. GALVANI & GALVANI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016743-18.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: A. GALVANI & GALVANI LTDA - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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. Análise do Mérito Em síntese alega a Parte Autora, 

que é titular da Unidade Consumidora de energia elétrica n° 141934, e que 

teve prejuízo em seu estabelecimento comercial, em razão da oscilação e 

queda de energia ocorrida em maio de 2019, o que ocasionou danos aos 

aparelhos: freezer vertical marca electrolux FE26 220v e uma mini câmara 

fria congelados 220v. A parte autora, sustenta que fez pedido 

administrativo junta a parte reclamada, porém o pedido de ressarcimento 

foi recusado, em vista do protocolo estar fora do prazo de 90 dias. Assim 

recorreu ao judiciário pleiteando indenização por danos materiais no valor 

de R$3.197,00 (três mil, cento e noventa e sete reais), além dos danos 

morais. Em contestação a parte reclamada argumentou que não juntou 

provas suficientes nos autos, que comprove os supostos danos em razão 

de oscilação de energia. No mérito requer a improcedência do pedido 

inicial. Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de 

natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora 

de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à 

incidência das disposições protetivas previstas no diploma legal em 

questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Da análise dos documentos vislumbro que assiste razão a 

parte autora, a empresa alega que a parte autora não comprovou que o 

dano se deu pela oscilação ou queda de energia, todavia, o conjunto 

probatório encartado aos autos foram proveniente de oscilação/queda de 

energia. Desse modo, reconhecer a falha na prestação de serviço é 

medida que se impõe. Nesse contexto tenho claro o dano material sofrido 

pela parte autora, ao sentir-se enganada pela Reclamada que não prestou 

os serviços nos limites do imposto em Lei e na norma regulamentadora. É 

evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é 

admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao 

consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o 

que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que 

se trata de relação consumerista. Sobre o tema a Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso já definiu, vejamos: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

OSCILAÇÃO DE ENERGIA – DANO MATERIAL E MORAL – QUEIMA DE 

CÂMARA FRIA, FREEZER E ILHA DE ALIMENTOS – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR. A parte Recorrida 

comprovou nos autos que, em decorrência de forte oscilação de energia, 

teve um freezer, uma câmara fria e uma ilha de alimentos danificados, o 

que comprometeu o funcionamento do seu restaurante, amargando 

prejuízo material com os reparos dos aparelhos e perda de estoque de 

alimentos congelados, tudo devidamente comprovado por meio de notas 

fiscais. A Ré alega exaustivamente em sua defesa que não ocorreu 

oscilação de energia no estabelecimento da Recorrida, contudo, junta 

documento que comprova a falha. Vejamos: O documento acima aponta 

que em 01/07/2016 ocorreu uma falha na “conexão do pingador do 

padrão”, sendo o possível causador da oscilação que resultou na queima 

dos aparelhos eletrônicos da Recorrida. Portanto correta a sentença que 

lhe impôs a condenação respectiva. DANO MORAL CONFIGURADO. O 

dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou 

seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, 

comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg 

no Ag 742489/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador 

Convocado do TJ/BA -, DJe de 16/09/2009). No caso em comento, 

verifica-se o nexo causal entre o ato omissivo praticado pela 

concessionária em negar ressarcir a parte autora, desta feita, 

considerando a falha no serviço prestado pela Reclamada, surge o dever 

de indenizar materialmente no valor de R$3.197,00 (três mil, cento e 
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noventa e sete reais). Por fim, adotando-se a nova inteligência ventilada 

pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja 

vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. A parte autora obteve êxito em provar os danos 

materiais. Não incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a 

conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, em via de consequência; CONDENAR a reclamada pagar o valor 

de R$ 3.197,00 (três mil, cento e noventa e sete reais), a título de danos 

materiais que deverá ser corrigidos monetariamente pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso. INDEFIRO o pedido de danos morais. Deixo 

de condenar as reclamadas no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza Togada, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Adelita Santana Santos Juíza Leiga 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016977-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARIA ADUGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016977-97.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CAROLINA MARIA ADUGO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em sentenças 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. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Preliminar No caso sub judice, por se tratar de um processo que 

tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as 

preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Análise do 

Mérito. Em síntese a parte autora afirma que desconhece a dívida em 

questão, alega que nunca firmou contrato com a reclamada. recorre ao 

judiciário objetivando declaração de Inexistência de Débito e Indenização 

por Danos Morais. Pois bem Contudo, em que pese à alegação da parte 

reclamante que inexiste qualquer vínculo jurídico, verifica-se que a parte 

reclamada juntou aos autos documentos que, comprovam a relação 

jurídica, tais como: ficha cadastral, histórico de conta, ordem de serviços 

no período de abril de 2010 a novembro de 2019. Nesse sentido, fica 

evidente o consumo de energia pela parte autora, cujo histórico tem 

registro desde 2010. Sendo assim, não restam dúvidas sobre a existência 

da contratação e dos débitos em discussão. No entanto, verifica-se que a 

parte reclamada colacionou diversos documentos, bem como telas 

sistêmicas, ficha cadastral, onde existem todos os dados da parte 

reclamante, comprovando a prestação dos serviços. Ademais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe 

ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? TELEFONIA ? DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA ? INSCRIÇÃO EM 

SERASA ? DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS ? SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão?. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte reclamante comprovar o pagamento 

dos débitos em atraso, o que não o fez. No presente caso não vislumbro a 

conduta descrita no dispositivo legal art. 80, inciso I e II do NCPC, os 

argumentos por si só não configura a litigância de má-fé. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações e, em consonância com o art. 487, I 

do Código de Processo opino pela IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, em 

via de consequência: 1. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto e, 

determino que a parte autora proceda ao pagamento do débito em 

discussão atrasados, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do 

efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação; 2. INDEFIRO o pedido em condenação por litigância 

de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016027-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016027-88.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSUE ALVES MOREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em 

sentença. 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. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Preliminar A reclamada em sede de contestação alega 

inépcia da inicial por ausência de comprovante de endereço em nome da 

parte reclamante, a preliminar não merece ser acolhida, uma vez que, a 

parte autora apresentou um comprovante de endereço em nome de sua 

genitora. Nesse sentido, preenchido esta os requisitos previstos no artigo 

14 da Lei 9.099/95. Quanto a preliminar de ausência de documento 

extraoficial do SPC ou SERASA, não merecem acolhimento, eis que 

preenchido os requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Preliminares afastadas Análise do Mérito. Conforme se depreende dos 

documentos acostados à inicial, referido débitos no valor de R$ 339,95 

(trezentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), seriam 

inexistentes, uma vez que, nunca contratou os serviços da parte 

reclamada. Sustenta a parte autora que não possui débito junto a 

reclamada. Em decorrência disso a negativação realizada pela reclamada 

foi indevida. Ao final recorre ao judiciário pleiteando danos morais, e 

declaração de inexistência de débito. Pois bem A Reclamada, em 

contestação afirmou que a cobrança é devida, e inexiste o dever de 

indenizar. Colacionou nos autos apenas telas sistêmicas e relatório de 

chamadas, os quais não tem valor probante, por ser consideradas provas 

unilaterais. Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT e desta Turma 

Recursal, vejamos; Recurso Inominado nº.: 1006832-07.2018.8.11.0006 

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres Recorrente(s): MIULLEN 

RIBEIRO PIRES Recorrido(s): FUNDO DE INVESTIMENTO NPL I Juiz Relator: 

Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 02/03/2020 E M E 

N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1006832-07.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2020, 

Publicado no DJE 04/03/2020). Incube a parte reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços. Razão assiste a parte reclamante e ver declarada a inexistência 

do débito e da relação jurídica em questão, uma vez que, a parte 

reclamada não trouxe documento hábil a comprovar suas alegações. Não 

resta dúvida que, o ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Portanto, a declaração de inexistência de débito é medida 

que se impõe. Ademais a parte autora reclama de ausência de notificação 

sobre a inclusão de seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Nesse 

sentido, conforme dicção da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é de 

responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito. Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção 

ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Dano 

Moral O dano moral, à luz da Constituição Federal vigente, nada mais é do 

que a ofensa à dignidade da pessoa humana. Quanto à comprovação do 

dano moral explícita é a doutrina de Sergio Cavalieri Filho no sentido de 

que: “(...) Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a 

concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras 

palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio 

fato ofensivo, de tal modo que provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção homnis ou facti, que decorre das regras de experiência 

comum.”(Cavalieri, Sergio Filho. Programa de Responsabilidade Civil. 4ed. 

Ver. e atual. Editora Malheiros, 2003. p.102) Conforme entendimento 

doutrinário acima colacionado, restou comprovado nos autos que a parte 

autora sofreu dano moral ao ter sua dignidade atingida diante da 

negativação indevida. No caso concreto, tomando como parâmetro os 

critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação 

financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e 

em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito R$ 339,95 (trezentos e 

trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), objeto da lide, com a 

exclusão definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao 

crédito SCPC / SERASA; 2. CONDENAR a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo 

valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por 

cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da 

publicação desta sentença. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, 

declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela 

Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015859-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO COSTA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015859-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO COSTA AGUIAR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em 

sentença. 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. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Preliminar A reclamada em sede de contestação alega 

inépcia da inicial por ausência de comprovante de endereço em nome da 
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parte reclamante, a preliminar não merece ser acolhida, uma vez que, a 

parte autora apresentou um boleto bancário como comprovante de 

endereço em seu nome. Nesse sentido, preenchido esta os requisitos 

previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. Não se mostra configurada a 

alegada falta de interesse de agir. É que o prévio esgotamento da via 

administrativa não é requisito para o ajuizamento da ação em face do 

postulado da inafastabilidade do controle jurisdicional. Por outro lado, a 

ação proposta é útil e necessária (adequada) ao provimento jurisdicional 

reclamado, estando presente, pois, o interesse processual da parte 

autora. Preliminares afastadas. Análise do Mérito. Conforme se depreende 

dos documentos acostados à inicial, referido débitos no valor de R$ 90,63 

(noventa reais e sessenta e três reais), seriam inexistentes, uma vez que, 

nunca contratou os serviços da parte reclamada. Sustenta a parte autora 

que não possui débito junto a reclamada. Em decorrência disso a 

negativação realizada pela reclamada foi indevida. Ao final recorre ao 

judiciário pleiteando danos morais, e declaração de inexistência de débito. 

Pois bem A Reclamada, em contestação afirmou que a cobrança é devida, 

e inexiste o dever de indenizar. Colacionou nos autos apenas telas 

sistêmicas e relatório de chamadas, os quais não tem valor probante, por 

ser consideradas provas unilaterais. Nesse sentido é a jurisprudência do 

TJMT e desta Turma Recursal, vejamos; Recurso Inominado nº.: 

1006832-07.2018.8.11.0006 Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres 

Recorrente(s): MIULLEN RIBEIRO PIRES Recorrido(s): FUNDO DE 

INVESTIMENTO NPL I Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes 

Data do Julgamento: 02/03/2020 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1006832-07.2018.8.11.0006, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020). Incube a 

parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços. Razão assiste a parte reclamante e 

ver declarada a inexistência do débito e da relação jurídica em questão, 

uma vez que, a parte reclamada não trouxe documento hábil a comprovar 

suas alegações. Não resta dúvida que, o ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é 

da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Portanto, a declaração de inexistência de 

débito é medida que se impõe. Ademais a parte autora reclama de 

ausência de notificação sobre a inclusão de seu nome no cadastro de 

proteção ao crédito. Nesse sentido, conforme dicção da Súmula 359 do 

STJ, a notificação prévia é de responsabilidade do órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito. Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor 

do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Dano Moral O dano moral, à luz da Constituição 

Federal vigente, nada mais é do que a ofensa à dignidade da pessoa 

humana. Quanto à comprovação do dano moral explícita é a doutrina de 

Sergio Cavalieri Filho no sentido de que: “(...) Se a ofensa é grave e de 

repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 

pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; 

deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que provada 

a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção homnis ou facti, que decorre das 

regras de experiência comum.”(Cavalieri, Sergio Filho. Programa de 

Responsabilidade Civil. 4ed. Ver. e atual. Editora Malheiros, 2003. p.102) 

Conforme entendimento doutrinário acima colacionado, restou comprovado 

nos autos que a parte autora sofreu dano moral ao ter sua dignidade 

atingida diante da negativação indevida. No caso concreto, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a 

situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e 

em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito R$ 90,63 (noventa reais 

e sessenta e três reais), objeto da lide, com a exclusão definitiva do nome 

da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA; 2. 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo 

INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo 

pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana Santos Juíza Leiga Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 

270/07. 2. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE FLORENTINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000026-91.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSILENE FLORENTINO RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório. Cuida-se de reclamação 

proposta por JOSILENE FLORENTINO RODRIGUES DA SILVA, em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. O cerne da controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não manteve relação jurídica 

com a reclamada, desconhecendo a origem da negativação no valor de R$ 

66,77 (sessenta e seis reais e setenta sete centavos), que ensejou a 

anotação junto ao SPC/Serasa. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar(es). Impossibilidade de Inversão do Ônus da 

prova. Inaplicabilidade do Art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, 

pois a aplicação da norma jurídica ao caso concreto se trata de matéria de 

mérito, e não de preliminar como fora abordado. Situação essa que será 
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analisada em momento posterior. Ausência de Consulta Extraída no Balcão 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito O documento acostado pela parte 

reclamante é suficiente ao deslinde da controvérsia. Rejeito a preliminar. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e 

eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, 

cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à 

parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a parte Reclamante possui outra 

anotação junto ao SPC/Serasa, no entanto, é superveniente à discutida na 

presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ. 

Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outro(s) 

apontamento(s), como no presente caso, deve(m) ser levado(s) em 

consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 66,77 (sessenta e seis reais e 

setenta sete centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção 

monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que 

eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) juiz(íza) leigo(a), nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DA CONCEICAO ALVES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000024-24.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: IRENE DA CONCEICAO ALVES MORAES REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Relatório. Cuida-se de reclamação proposta por IRENE DA 

CONCEIÇÃO ALVES MORAIS, em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. O 

cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não manteve relação jurídica com a reclamada, 

desconhecendo a origem da negativação no valor de R$ 158,43 (cento e 

cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), que ensejou a 

anotação junto ao SPC/Serasa. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar(es). Impossibilidade de Inversão do Ônus da 

prova. Inaplicabilidade do Art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, 

pois a aplicação da norma jurídica ao caso concreto se trata de matéria de 

mérito, e não de preliminar como fora abordado. Situação essa que será 

analisada em momento posterior. Ausência de Consulta Extraída no Balcão 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito O documento acostado pela parte 

reclamante é suficiente ao deslinde da controvérsia. Rejeito a preliminar. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas de sistemas” e faturas isoladas 

e eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, 

cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à 

parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 
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quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para: a) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 158,43 (cento e cinquenta 

e oito reais e quarenta e três centavos); b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por 

dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da 

citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo 

o feito com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, 

serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) juiz(íza) leigo(a), nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 1. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016453-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DOS SANTOS COSTA (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):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016453-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANDRESSA DOS SANTOS COSTA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A 1016453-03.2019.8.11.0003 Vistos, etc. 

Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes 

em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito 

dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. Em sistema dos Juizados 

Especiais, o Juiz não está obrigado a rebater todas as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores de sua convicção. O julgador não está obrigado a 

responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, possuindo o dever 

de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a 

conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência 

do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que 

não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de 

infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. 

Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), 

julgado em 8/6/2016 (Info 585). Passo ao exame do mérito. Verifico estar o 

processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No 

caso em questão é patente a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor nas relações jurídicas em que figure instituições financeiras, a 

qual já encontra pacificada. O STJ já havia sumulado a matéria, consoante 

Súmula 297 que firmou a posição: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. A questão posta em análise, 

conforme se depreende dos documentos acostados à inicial, referido 

débito seria inexistente, uma vez que, a parte autora afirma que 

desconhece o débito, tendo em vista que, nunca contratou com a parte 

reclamada. Diante disso recorreu ao judiciário requerendo a declaração de 

inexistência de débito, e pleiteia indenização de ordem moral, pela 

negativação indevida. Pois bem Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à parte Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Em contestação juntou aos autos extrato da fatura de 

cartão de crédito, áudio de renegociação da dívida, prova suficiente que 

justifica a existência do vínculo jurídico e regularidade do débito apontado 

na inicial, bem como, a adesão aos serviços prestados pela parte 

reclamada, visto que, trata se de elementos que indica a efetiva existência 

da dívida entre as partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO 

CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? 

DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZATÓRIA. DÉBITO REGULARMENTE LANÇADO. INSCRIÇÃO EM 

BANCOS DE DADOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR 

DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Uma das formas 

senão a única de adesão ao contrato de cartão de crédito é a simples 

liberação do cartão e o seu uso, sendo que os encargos cobrados e o 

valor atualizado do débito constam nas faturas regularmente enviadas ao 

consumidor. Não há, muitas vezes, documento físico firmado por qualquer 

das partes, havendo adesão aos serviços oferecidos mediante o simples 

desbloqueio da moeda plástica e o início da sua fruição, sendo impossível 

à administradora do cartão demonstrar a existência de um contrato, 

canhoto ou documento assinado na exata quantia inquinada pela parte, 

mas apenas comprovar a regular utilização do crédito. 2. A inversão do 

ônus da prova prevista no Diploma Consumerista (art. 6º, inc. VIII) não 

instituiu nova distribuição estática do ônus probatório, agora sempre em 

desfavor do fornecedor o que sequer distribuição seria, possuindo, ao 

contrário, natureza relativa. A partir de uma leitura contemporânea acerca 

da Teoria da Prova, cujo estudo conduz para uma distribuição dinâmica do 

ônus probatório, a prova incumbe a quem tem melhores condições de 

produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. Havendo prova 

robusta dos fatos extintivos do direito da autora produzida pela 

demandada (art. 373, inc. II, do CPC), competia à demandante comprovar 

minimante a incorreção dos dados ou mesmo o pagamento dos débitos, 

fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 3. 

Não existem faturas de cartão de crédito produzidas bilateralmente. Ou o 

consumidor autor, que postulou a exibição das faturas, impugna 

especificamente quais transações não são legítimas, ou aquiesce com as 

compras realizadas. O que não pode mais ser admitido na atual conjuntura 
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do processo civil brasileiro é a conduta anticooperativa e adversarial, do 

litigar por litigar, insistindo-se em afirmações já robustamente elididas com 

a apresentação da defesa. 4. A autora restou inadimplente frente à 

instituição financeira, originando a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, configurando este ato mero exercício regular de 

direito da ré, uma vez que esta é credora do autor, por força do contrato 

de cartão de crédito entabulado. Cabe ao devedor diligenciar no intuito de 

adimplir os valores assumidos, a fim de evitar a inadimplência e, por óbvio, 

as consequências dela decorrentes. APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Aquele que altera a verdade dos fatos e 

procede de modo temerário ou visando a objetivo ilegal em qualquer 

incidente ou ato do processo é reputado litigante de má-fé (art. 80, inc. II e 

III do CPC), incidindo nas penas do art. 81 do referido Diploma Processual. 

2. A conduta configuradora da litigância de má-fé exige que a parte utilize 

de procedimentos escusos com o objetivo de vencer a lide, violando o 

princípio da cooperação, positivado no art. 6º do Novo Código de 

Processo Civil. 3. Caso dos autos em que a parte autora insiste na tese da 

inexistência da dívida mesmo após a ré ter comprovado cabalmente o 

inadimplemento. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077354553, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Cláudio Luís Martinewski, Redator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 

02/10/2018). Contudo, em que pese à alegação da parte reclamante de 

que não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. Além disso, compete a parte reclamada alegar, em sua 

defesa todas as provas em direito admitidas, principalmente de natureza 

documental, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o 

pedido da parte autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. Conforme dicção dos artigos 336 e 341 do código de 

processo civil. Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia 

a parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não o 

fez em momento oportuno, restou preclusa. Dessa forma, caminho outro 

não há senão o da improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento das cobranças. Assim não há como se 

acolher a declaração de inexistência de relação jurídica. Assim, não há 

como conhecer o pedido inicial. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Transitado 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza Leiga Vistos. 1. HOMOLOGO 

a sentença proferida pelo(a) juiz(íza) leigo(a), nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 

270/07. 2. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 

17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013630-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO APARECIDO BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013630-56.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CELIO APARECIDO BARCELOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Consigno 

que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual 

passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Preliminar Em contestação, a empresa 

Reclamada alegou a incompetência deste Juizado para processamento da 

causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de 

realização de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim 

como demonstrado o interesse de agir da parte. Afasto a preliminar. Passo 

ao exame do mérito. Em síntese a parte reclamante afirma que é titular da 

unidade consumidor 6/2060394-0. Sustenta a parte autora que recebeu 

duas faturas com valores exorbitantes, sendo uma no valor de R$ 528,30 

(quinhentos e vinte oito reais e trinta centavos) e outra no valor de R$ 

4.112,30 (quatro mil cento e doze reais e trinta centavos), referente a uma 

irregularidade, a qual desconhece e não acompanhou vistoria técnica. 

Recorre ao judiciário pleiteando a tutela jurisdicional. Pois bem Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Citada, 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços. Não havendo provas ao 

contrário, a declaração de inexistência de débito merece ser acolhida, 

embora tenha alegado a existência de relação jurídica entre as partes em 

contestação. Ademais a parte reclamada não trouxe documento hábil a 

comprovar, tais termo de ocorrência de irregularidade (TOI), bem como, 

fotografias a unidade consumidora violada. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é 

da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. In casu, competia a parte Ré comprovar 

que a parte autora é consumidora do fornecimento de energia, ônus do 

qual não se desincumbiu. Dano Moral Quanto aos danos morais o Código 

Civil em seu artigo 186 dispõe que; “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o 

art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato 

ilícito cometido pela reclamada, surge o dever de indenizar a parte 

reclamante. Nada obstante, o dano moral nas circunstâncias em que 

tratam estes autos, de acordo com reiterada jurisprudência, não depende 

de comprovação de dano sofrido, bastando a demonstração do fato 

ocorrido, haja vista que a impossibilidade da medição do mal causado por 

técnica ou meio de prova do sofrimento. Torna desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo sofrido, conforme orienta o seguinte 

julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não 

há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela 

presumido, sendo o bastante para justificar a indenização”. (TJPR 4ª C. 

AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade 

Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação 

é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e 

do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 
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relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito objeto da lide; 2. 

CONDENO a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC 

e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo 

pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana Santos Juíza Leiga Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) juiz(íza) leigo(a), nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014539-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DO REGO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/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):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014539-98.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: ANA ROSA DO REGO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de ação sob 

o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo ao 

exame do mérito. Em síntese a parte reclamante afirma que é titular da 

unidade consumidora 6/9372200-7. Sustenta que recebeu duas faturas 

com valores exorbitantes, referente a irregularidade no consumo, sendo 

primeira parcela no valor de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove 

reais) e a segunda parcela no valor de R$ 561,68 (quinhentos e sessenta 

e um reais e sessenta e oito centavos). Ao final requer a declaração da 

inexistência dos débitos em questão e indenização por danos morais e 

exclusão do nome dos órgão de restrição ao crédito. Pois bem Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Citada, 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços. Não havendo provas ao 

contrário, a declaração de inexistência de débito merece ser acolhida, 

embora tenha alegado a existência de relação jurídica entre as partes em 

contestação. Ademais a parte reclamada não trouxe documento hábil a 

comprovar, tais termo de ocorrência de irregularidade (TOI), bem como, 

fotografias a unidade consumidora violada. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é 

da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. In casu, competia a parte Ré comprovar as 

razões que alteraram o valor da média de consumo na unidade 

consumidora da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu. Dano 

Moral Quanto aos danos morais o Código Civil em seu artigo 186 dispõe 

que; “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela 

reclamada, surge o dever de indenizar a parte reclamante. Nada obstante, 

o dano moral nas circunstâncias em que tratam estes autos, de acordo 

com reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano 

sofrido, bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. Torna desnecessária a comprovação específica do 

prejuízo sofrido, conforme orienta o seguinte julgado: “O dano 

simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser 

provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o 

bastante para justificar a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback 

– RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, 

provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do 

art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do 

Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a melhor 

doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz 

deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem 

deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância 

outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade 

do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do 

ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da 

culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso 

concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo 

em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do 

quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. 

Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, 

segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão 

para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. 

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 

c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA Parcial do pedido inicial, em consequência; 1. DECLARAR 

inexistente o débito objeto da lide, com exclusão definitiva do nome da 

parte autora dos órgãos de restrição ao crédito; 2. CONDENO a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização 

por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de 

juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos 

contados da data da publicação desta sentença. 3. Torno definitiva a 

tutela deferida no id 27341220. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) 

juiz(íza) leigo(a), nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de 

Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e 

regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016993-51.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEONILDO FLOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016993-51.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE LEONILDO FLOR DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório. Cuida-se de reclamação proposta por JOSÉ 

LEONILDO FLOR DA SILVA, em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. O 

cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não manteve relação jurídica com a reclamada, 

desconhecendo a origem da negativação no valor de R$ 141,03 (cento e 

quarenta e um reais e três centavos), que ensejou a anotação junto ao 

SPC/Serasa. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar(es). DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - 

Ausência de comprovante de residência válido O documento (declaração 

de residência), acostado pelo reclamante é suficiente. Indefiro a preliminar. 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Rejeito a preliminar, haja vista não 

estar condicionada a prestação jurisdicional ao esgotamento da via 

administrativa. Ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito O documento acostado pela parte reclamante é 

suficiente ao deslinde da controvérsia. Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas” e faturas isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) declarar a inexistência 

do débito no valor de R$141,03 (cento e quarenta e um reais e três 

centavos)objeto da lide; e, b)condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso 

e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, 

serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) juiz(íza) leigo(a), nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 1. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016972-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA MAZETTE (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):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016972-75.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIANA DA SILVA MAZETTE REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório. 

Cuida-se de reclamação proposta por LUCIANA DA SILVA MAZETTE, em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O 

cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não manteve relação jurídica com a reclamada, 

desconhecendo a origem da negativação no valor de R$ 61,13 (sessenta 

e um reais e treze centavos). Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar(es). DA PRESCRIÇÃO. O termo inicial para a 

contagem da prescrição não é a data da inclusão dos dados da parte 

Reclamante no órgão restritivo de crédito, mas sim a data do conhecimento 

sobre a negativação (Teoria da “actio nata” – ação ajuizável). Segundo o 

princípio da “actio nata”, a ação só nasce para o titular do direito vulnerado 

quando este toma ciência da lesão daí decorrente, iniciando-se a partir de 

então, o curso do prazo prescricional. Deste modo, havendo presunção 

de que a parte Reclamante ajuizou a demanda tão logo tomou 

conhecimento do fato, sem a competente demonstração do contrário pela 

parte Reclamada, não há que se falar em prescrição. Indefiro a preliminar. 

DA JUNTADA DO EXTRATO ORIGINAL DA NEGATIVAÇÃO EXPEDIDA 

PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. O documento acostado 

pela parte reclamante é suficiente ao deslinde da controvérsia. Rejeito a 
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preliminar. DA INCOMPETÊNCIA RATIO TERRITORIAL- autor não acosta 

aos autos comprovante de residência em nome próprio. O documento 

(declaração de residência) acostado no evento 27678507, pela 

reclamante é suficiente. Indefiro a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar 

o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas”, isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de 

notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos 

termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o dano decorrente da má 

prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: 

a) declarar a inexistência do débito no valor de R$61,13 (sessenta e um 

reais e treze centavos)objeto da lide; e, b)condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) juiz(íza) leigo(a), nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017012-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1017012-57.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CRISTIANE CAMPOS PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório. Cuida-se de reclamação proposta por CRISTIANE 

CAMPOS PEREIRA, em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da 

parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de 

que não manteve relação jurídica com a reclamada, desconhecendo a 

origem da negativação no valor de R$ 122,07 (cento e vinte e dois reais e 

sete centavos). Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminar(es). Da Necessária Designação de Audiência de 

Instrução e Julgamento A matéria ventilada versa estritamente sobre 

direito, o que dispensa a instrução, assim, indefiro a preliminar. 

Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade do artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor Rejeito a preliminar 

suscitada pela Reclamada em sede de contestação, pois a aplicação da 

norma jurídica ao caso concreto se trata de matéria de mérito, e não de 

preliminar como fora abordado. Situação essa que será analisada em 

momento posterior. Ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito O documento acostado pela parte reclamante é 

suficiente ao deslinde da controvérsia. Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas” e faturas, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 
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presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a parte Reclamante possui outra 

anotação junto ao SPC/Serasa, no entanto, é superveniente à discutida na 

presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ. 

Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outro(s) 

apontamento(s), como no presente caso, deve(m) ser levado(s) em 

consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) declarar a inexistência do débito no 

valor de R$122,07 (cento e vinte e dois reais e sete centavos)objeto da 

lide; e, b)condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção 

monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que 

eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) juiz(íza) leigo(a), nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016064-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA DE CARVALHO (INTERESSADO)

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):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016064-18.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: REGINA MARIA DE CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. Preliminar 

No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito 

dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. Passo ao exame do Mérito 

Em síntese a parte autora afirma que não fez usos dos serviços 

prestados pela reclamada. Recorre ao judiciário pleiteando a declaração 

de inexistência de débito e requerendo indenização por danos morais, em 

razão de seu nome estar negativado pela parte autora. Pois bem. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do NCPC. E a reclamada em sede de sua 

contestação aduziu que as cobranças são regulares, vez que procedeu 

de acordo com o determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 414/2010, 

realizando a lavratura do TOI (termo de ocorrência e inspeção), 

registrando a irregularidade. Destaco que se a demandada estava 

pretendendo a recuperação de receita (dita de consumo), deveria 

proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, 

adotando precisamente o que está consignado no mencionado dispositivo, 

abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento 

irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para 

sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado 

a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – [...] 

III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação 

do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for 

solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN 

ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar 

necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia 

do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a 

inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da 

recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada 

em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a 

comprovação do recebimento. Contudo, da análise detida dos autos, 

verifica-se que a reclamada procedeu da maneira estabelecida na norma 

supracitada. No presente caso verifico: - A elaboração do TOI; - A 

elaboração do laudo técnico constatando a irregularidade interna. - A 

empresa entregou carta ao cliente; Sobre o tema a Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso pontua: E M E N T A - RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE 

FRAUDE – TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da 

energia. O registro fotográfico em anexo na contestação, na forma que 

preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução 

nº.414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade 

consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo com 

TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n.525596, foi apurado “DESVIO 

NOS BORNES DO MEDIDOR” registrando consumo inferior. Portanto, 

ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. Verifico ainda que 

de acordo com o TOI, a esposa do Reclamante embora tenha 

acompanhado a apuração, se recusou a fornecer seus dados e a assinar 

o TOI confeccionado. Sendo que tal informação não foi impugnada pelo 

Reclamante. (Recurso Inominado nº.: 0087684-21.2016.811.0001 Origem: 

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT) E M E N T A - RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA 

DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A 

cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico 

anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no 

medidor, que estava deitado dentro da caixa, e um fio ligado diretamente 

na rede, evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida, 

não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido 

para julgar improcedente a ação. (Número: 280150320178110001/2017 

Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 
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27/10/2017). A empresa seguiu as regras estabelecida na Resolução nº 

414/2010, que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que 

regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de 

Energia Elétrica. Vale ressaltar, em que pese a parte autora relatar toda a 

dinâmica do processo já discutido, inexistem motivos que justifiquem as 

pretensões autorais, visto que, a dívida cobrada foi legal, pois trata-se, de 

débito por irregularidade. Reiteradamente, da situação fática não se extrai 

qualquer direito à indenização por dano moral, pois não se vê que a parte 

Reclamante tenha sido afetada em sua esfera jurídica de forma 

significativa. Não demonstrada a ofensa à imagem ou a honra objetiva, 

inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito a indenização por danos morais. 

Inexistem motivos que justifiquem as pretensões autorais, visto que a os 

procedimentos adotados pela empresa se limitaram a razoabilidade, por 

consequência o direito da parte Reclamante a declaração de inexistência 

de débitos e indenização por danos morais não merecem prosperar. 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, Opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto e, determino que a parte autora 

proceda ao pagamento do débito em questão, cujo valor deve ser corrigido 

pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% 

(doze por cento) ao ano, contados da citação Sem condenação nos ônus 

da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Adelita Santana Santos Juíza Leiga Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo(a) juiz(íza) leigo(a), nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 

270/07. 2. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 

17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016080-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ALMEIDA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER BENEDITO ARAUJO OAB - MG169245 (ADVOGADO(A))

PRISCILLA JONES FIGUEIREDO CARVALHO OAB - MG175950 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRITISH AIRWAYS PLC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA ARCE FRETES OAB - MS15711 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016080-69.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VERA LUCIA ALMEIDA ASSUNCAO REQUERIDO: BRITISH 

AIRWAYS PLC Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por 

VERA LUCIA ALMEIDA ASSUNÇÃO em face de BRITISH AIRWAYS. Aduz 

a reclamante em síntese: - que adquiriu passagem aérea da empresa 

reclamada da seguinte forma: voo BA0234 e voo BA0247 código de 

reserva, QO7GSI, 10 de setembro de 2019:Moscow para Londres: saída 

às 18h10min Londres para São Paulo: saída às 22h25minChegada em São 

Paulo (GRU) às 06h20min do dia 11 de setembro de 2019; todavia, foi 

surpreendida com a informação de que o mesmo teria sido cancelado em 

razão de greve dos funcionários da reclamada; afirma que entrou em 

contato com a agência de turismo Munditur, informou sobre o ocorrido, vez 

que não poderia ficar em país desconhecido por tempo indeterminado, sem 

assistência da companhia aérea (tendo em vista que a companhia aérea 

ré em momento algum ofereceu assistência), a agência de turismo 

Munditur providenciou novo bilhete de embarque para a autora, através da 

companhia aérea Qatar Airways, da qual a autora embarcaria de Moscow 

para Doha e de Doha para São Paulo, ocorrendo um atraso para chegar 

no seu destino São Paulo (GRU) de 13h; que em decorrência do atraso 

perdeu o voo que havia adquirido de São Paulo para Cuiabá, tendo que 

adquirir nova passagem para o trecho; pleiteia indenização pelos danos 

sofridos. Em contestação, a reclamada alega que a reclamante tinha plena 

ciência dos novos voos no qual seria transportada; que o cancelamento 

do voo ocorreu em razão da greve dos pilotos, caracterizando a 

excludente de ilicitude em razão de força maior. Assim, pede a 

improcedência da presente ação. É o suficiente a relatar. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que não 

restou comprovado que a parte reclamante tinha conhecimento prévio das 

alterações dos voos, por outro lado, observo a demonstração de que 

houve falha na prestação de serviços da reclamada, uma vez que, a 

impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como 

convencionada, quer por razões de greve, ou qualquer outro motivo, não 

afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo. 

Nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. 

CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. GREVE DE FUNCIONÁRIOS. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DESIDIA QUANTO A 

ASSISTENCIA AOS CONSUMIDORES. DEVER DE INDENIZAR. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. A parte 

autora narrou o atraso do vôo no trecho Veneza-Paris, e o cancelamento 

do vôo do trecho Paris - Rio de Janeiro, que deveria ocorrer em 

20.09.2014, mas que se deu apenas em 22.09.2014. Disse que foi 

oferecida hospedagem em local distante e que em razão do atraso de dois 

dias da data de chegada, perdeu compromissos profissionais. Postulou 

indenização de ordem material e moral. A falta de informações e a falta 

assistência adequada aos passageiros configura falha na prestação dos 

serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC e o agir ilícito da ré, 

ensejando o dever de indenizar. Eventual greve dos aeroportuários não 

exime a requerida da responsabilidade de prestar a devida assistência 

aos consumidores. Danos morais que restam configurados. Autores que 

tiveram que aguardar dois dias para realizarem a viagem de retorno, sem a 

adequada assistência. Ainda, quando do novo voo, não foi observada a 

escolha dos autores, quantos aos assentos na aeronave, que foram 

eleitos estrategicamente perto do banheiro em razão da doença que 

acomete a autora Maria Lúcia, devidamente comprovada. Quantum 

indenizatório que vai fixado em R$ 2.000,00, pois quantia que se mostra 

razoável ao caso concreto. Danos materiais não evidenciados. Parte 

autora que optou por não usufruir do hotel oferecido pela ré por sua conta 

em risco. Lucros cessantes não comprovados. Sentença mantida no 

ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO(Recurso Cível, Nº 

71005742879, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 21-10-2015). Grifei. 

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. Quanto aos danos materiais, 

referente a nova passagem comprada pela reclamante, deve ser restituído 

no valor de R$ 505,12 (quinhentos e cinco reais e doze centavos), 

devidamente atualizado. No caso concreto, a chegada ao destino final com 

mais de 13:00hrs (treze horas) de atraso, o fato ultrapassa o mero 

descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, 

revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, 

revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para condenar a 
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Reclamada: a) restituir o valor de R$ 505,12 (quinhentos e cinco reais e 

doze centavos), a título de dano material, acrescidos de juros de 1% (um 

por cento) a.m. e, correção monetária (INPC), a partir da citação; e, b) 

pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e, correção 

monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o 

feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM.ª Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) juiz(íza) leigo(a), nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015337-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE SOUSA LUCAS (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):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015337-59.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DAYANE SOUSA LUCAS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada DAYANE SOUSA LUCAS, 

em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Noticia a parte Reclamante, que foi surpreendida com a negativação de 

seu nome junto ao SPC/Serasa, por dívidas que desconhece nos 

seguintes valores: de R$ 358,05, R$287,21, R$ 363,26, R$ 361,04e R$ 

21,76, relata que nunca possuiu vínculo com a Reclamada. Em defesa, a 

parte Reclamada junta documentos (termo de vistoria-TOI, realizado na 

residência da autora assinado pela sua tia, carta ao cliente, tela de 

cadastro, histórico de débitos, histórico de pagamentos e outros), a 

justificar a relação jurídica e respectiva dívida, sem resistência pela parte 

Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita 

sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. A 

parte Reclamada demonstrou documentalmente a existência da relação 

jurídica, bem como, da dívida impugnada na inicial e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. De seu lado, a parte Reclamante sequer impugnou os documentos 

apresentados. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela 

parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, sem 

resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova 

de regularidade de quitação das parcelas discutidas na petição inicial, é de 

se concluir pela sua procedência nos seguintes valores: de R$ 358,05, 

R$287,21, R$ 363,26, R$ 361,04 e R$ 21,76. No caso, havendo outros 

valores pendentes de pagamento, deverá a parte Reclamada se socorrer 

da via própria, posto que o pedido contraposto está limitado ao objeto 

discutido na petição inicial. DISPOSITIVO Isto posto, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido da inicial, e 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, a fim de condenar a 

parte Reclamante e efetuar o pagamento dos seguintes débitos: de R$ 

358,05, R$287,21, R$ 363,26, R$ 361,04 e R$ 21,76, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), ambos a contar 

do vencimento de cada fatura, indefiro o pedido de condenação em 

litigância de má-fé, vez que não restou comprovado o dolo da parte 

autora, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão. Juíza leiga Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) juiz(íza) leigo(a), nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012290-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ TAFELE LOPES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012290-77.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE LUIZ TAFELE LOPES JUNIOR REQUERIDO: POR DO 

SOL URBANIZACOES LTDA Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito dos 

Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo ao exame do 

mérito. Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Pois bem Trata-se de demanda tendente à “rescisão” de 

contrato de compra e venda, com ressarcimento dos valores já pagos, ao 

fundamento de que a parte autora não possui condições financeiras para 

dar prosseguimento ao negócio entabulado, que incidiu em inadimplemento. 

No caso sub judice, é incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu 

um lote no empreendimento “Parque das Laranjeira”, na data de 05 de 

dezembro de 2018. Embora a demanda tenha por objeto instrumento 

particular de compra e venda de imóvel, e outras avenças, tal situação 

não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como 

não impede a resolução do contato, conforme disposto no art. 53,caput, 

do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a aplicação de tal diploma 

aos contratos de compra e venda de imóveis mediante pagamento em 

prestações, tendo em vista que a parte autora é destinatária final dos 

serviços prestados pela parte reclamada. Na hipótese de resolução de 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código 

de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das 

parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de 

culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso 

tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Compulsando 

os autos, percebe-se que as cláusulas penais previstas no contrato são 

nitidamente abusivas e violam o art. 51, IV do CDC, por colocar o 

consumidor em desvantagem exagerada, na medida em que não existe na 

mesma cláusula para a hipótese de descumprimento da obrigação pela 

promitente vendedora/ré. Na verdade, o contrato não contém cláusulas 

penais para o desfazimento do contrato por impossibilidade superveniente, 

apenas para o caso de mora (cláusula 5ª e suas alíneas). Sendo assim, a 

parte reclamada/ promitente vendedora poderá comercializar novamente o 

mesmo imóvel, o que torna mais abusivas as cláusulas penais. Quanto ao 
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pedido de restituição dos valores pagos, merece prosperar, em vista da 

abusividade das cláusulas penais proposta no contrato de compra e 

venda. Devendo os valores pagos pela parte autora à parte reclamada 

sejam a ela restituídos, descontando-se 10% que permanecerão com a ré 

como forma de reembolso pelas despesas no negócio, todas elas 

englobadas (arras, corretagem, comissões, propaganda etc.), com 

exceção a fruição e IPTU. A retenção nesse patamar é razoável e 

reembolsa adequadamente a parte reclamada pelas despesas que teve 

com o negócio. Outrossim, a parte reclamada faz jus à indenização de 

0,3%, do preço total contratado atualizado, por mês, pelo período em que a 

parte autora ficou na posse do imóvel, ainda que não edificado e não 

fruído. Em decorrência do impedimento da parte reclamada, ora promitente 

vendedora, ao uso e comercialização do imóvel. Além do montante de 

retenção de 10%, conforme anteriormente especificado. Ademais, deve 

ser deduzido o IPTU sobre o imóvel no período em que a parte autora 

esteve na posse do imóvel, ainda que não edificado. DISPOSITIVO Posto 

isso, opino pela PROCEDÊNCIA parcial da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, em via de consequência; 1. DETERMINO e declaro 

rescindido o contrato entre as partes diante do inadimplemento pela parte 

autora; 2. CONDENO a parte reclamada, ora promitente vendedora, a 

devolver 90%, dos valores pagos pela parte autora, cujo valor há de ser 

corrigido pelo INPC, contado da data de cada pagamento, com juros legais 

de mora a contar do trânsito em julgado; 3. IPTU devido e não pago pela 

parte autora, pelo período em que esteve na posse; 4. 0,3% do valor 

contratado corrigido, por mês, com juros legais de mora a contar do 

trânsito em julgado, pelo período em que a parte autora ocupou o imóvel 

(data da posse até a citação); 5. DETERMINO a parte reclamada realize a 

exclusão definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao 

crédito SCPC / SERASA; 6. Mantenho a tutela deferida no id 24845596. 

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Adelita Santana Santos Juíza 

Leiga Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) juiz(íza) 

leigo(a), nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via recursal 

e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de 

Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e 

regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000021-69.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LAURA APARECIDA ROSA DE JESUS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Relatório. Cuida-se de reclamação proposta por 

LAURA APARECIDA ROSA DE JESUS, em face de BANCO BRADESCO 

S.A O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da 

inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja 

vista a alegação de que não manteve relação jurídica com a reclamada, 

desconhecendo a origem da negativação no valor de R$ 396,20 (trezentos 

e noventa e seis reais e vinte centavos), que ensejou a anotação junto ao 

SPC/Serasa. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar(es). Do Indeferimento da Petição Inicial - Ausência de 

extrato oficial do SPC ou SERASA, bem como o comprovante de 

residência em seu nome Os documentos acostados pela parte reclamante 

são suficientes ao deslinde da controvérsia. Rejeito a preliminar. - Da 

Prescrição. O termo inicial para a contagem da prescrição não é a data da 

inclusão dos dados da parte Reclamante no órgão restritivo de crédito, 

mas sim a data do conhecimento sobre a negativação (Teoria da “actio 

nata” – ação ajuizável). Segundo o princípio da “actio nata”, a ação só 

nasce para o titular do direito vulnerado quando este toma ciência da lesão 

daí decorrente, iniciando-se a partir de então, o curso do prazo 

prescricional. Deste modo, havendo presunção de que a parte Reclamante 

ajuizou a demanda tão logo tomou conhecimento do fato, sem a 

competente demonstração do contrário pela parte Reclamada, não há que 

se falar em prescrição. Indefiro a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar 

o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...). Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de 

notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos 

termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o dano decorrente da má 

prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido para: a) declarar a inexistência do débito no 

valor de R$ 396,20 (trezentos e noventa e seis reais e vinte centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a 

partir do arbitramento. Indefiro o pedido contraposto, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, 

serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) juiz(íza) leigo(a), nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 3. 
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CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016804-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/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):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016804-73.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDSON PEREIRA PORTELA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos em sentença. 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. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Preliminar Citada, a 

parte autora em preliminar de contestação, suscitou ausência de 

documento extraoficial do SPC ou SERASA, não merecem acolhimento, eis 

que preenchido os requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Preliminar afastada Análise do Mérito. A parte autora em sua inicial afirma 

que nunca contratou os serviços junto a instituição financeira. Assim, 

postula a declaração de inexistência do débito e requer indenizado pelos 

danos decorrentes da negativação e cobrança indevida no valor de R$ 

286,78 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), 

referente ao suposto contrato de nº864474751000072FI, e retirada do 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem No caso em questão é 

patente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações 

jurídicas em que figure instituições financeiras, a qual já encontra 

pacificada. O STJ já havia sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que 

firmou a posição: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Consigno que sendo o autor parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da reclamada a 

comprovação de que houve o formal e regular contrato, que deu origem a 

cobrança, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor A Reclamada, em contestação afirmou que os serviços foram 

contratados e a cobrança é devida, e inexiste o dever de indenizar. Não 

juntou provas de suas alegações. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, cumpre à parte reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação 

dos serviços, tais como: cópia do contrato contendo a assinatura da parte 

reclamante, entretanto, assim não o fez. Ou seja, o ônus de provar acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. 

RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078696192, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, 

Julgado em 12/09/2018). Dano Moral O dano moral, à luz da Constituição 

Federal vigente, nada mais é do que a ofensa à dignidade da pessoa 

humana. Quanto à comprovação do dano moral explícita é a doutrina de 

Sergio Cavalieri Filho no sentido de que: “(...) Se a ofensa é grave e de 

repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 

pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; 

deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que provada 

a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção homnis ou facti, que decorre das 

regras de experiência comum.”(Cavalieri, Sergio Filho. Programa de 

Responsabilidade Civil. 4ed. Ver. e atual. Editora Malheiros, 2003. p.102) 

Conforme entendimento doutrinário acima colacionado, restou comprovado 

nos autos que a parte autora sofreu dano moral ao ter sua dignidade 

atingida diante da negativação indevida. No caso concreto, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a 

situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e 

em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 286,78 

(duzentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), referente ao 

suposto contrato de nº864474751000072FI, objeto da lide, com a exclusão 

definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito 

SCPC / SERASA; 2. CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de 

ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês 

até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta 

sentença. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) 

juiz(íza) leigo(a), nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de 

Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e 

regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000020-84.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 1000020-84.2020.8.11.0003 Vistos em sentença. 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. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Preliminar Citada, a parte reclamada arguiu preliminar de falta de 

interesse de agir e ausência de pretensão resistida. Em exame aos autos, 

não há que se falar em falta de interesse de agir na propositura da 

presente ação. A condição da ação atinente ao interesse processual é 

tradicionalmente definida pela doutrina como um binômio que deve ser 

traduzido pela necessidade do provimento jurisdicional e pela adequação 

do procedimento adotado (neste sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas. 

Lições de Direito Processual Civil, vol. I. 10 ed. Rio de Janeiro, Ed. Lumen 

Juris, 2004, pp. 125-127). No caso em exame, a parte autora tem 

pretensão resistida e adotou procedimento compatível com a tutela 

almejada, apresentando a tutela jurisdicional, no mais, utilidade para definir 

os efeitos decorrentes do rompimento da relação de convivência mantida 

entre as partes. Preliminar afastada Análise do Mérito. A parte autora em 
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sua inicial afirma que nunca contratou os serviços junto a instituição 

financeira. Assim, postula a declaração de inexistência do débito e requer 

indenizado pelos danos decorrentes da negativação e cobrança indevida 

no valor de R$ 332,02 (trezentos e trinta e dois reais e dois centavos), 

referente ao suposto contrato de nº 303956401000030CT, e retirada do 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem No caso em questão é 

patente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações 

jurídicas em que figure instituições financeiras, a qual já encontra 

pacificada. O STJ já havia sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que 

firmou a posição: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Consigno que sendo o autor parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da reclamada a 

comprovação de que houve o formal e regular contrato, que deu origem a 

cobrança, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor A Reclamada, em contestação afirmou que os serviços foram 

contratados e a cobrança é devida, e inexiste o dever de indenizar. Não 

juntou provas de suas alegações. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, cumpre à parte reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação 

dos serviços, tais como: cópia do contrato contendo a assinatura da parte 

reclamante, entretanto, assim não o fez. Ou seja, o ônus de provar acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. 

RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078696192, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, 

Julgado em 12/09/2018). A parte reclamada colacionou aos autos apenas 

telas sistêmicas, os quais não tem valor probante, por ser consideradas 

provas unilaterais. Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT e desta 

T u r m a  R e c u r s a l ,  v e j a m o s ;  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º . : 

1006832-07.2018.8.11.0006 Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres 

Recorrente(s): MIULLEN RIBEIRO PIRES Recorrido(s): FUNDO DE 

INVESTIMENTO NPL I Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes 

Data do Julgamento: 02/03/2020 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1006832-07.2018.8.11.0006, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020). Dano Moral 

O dano moral, à luz da Constituição Federal vigente, nada mais é do que a 

ofensa à dignidade da pessoa humana. Quanto à comprovação do dano 

moral explícita é a doutrina de Sergio Cavalieri Filho no sentido de que: 

“(...) Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a 

concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras 

palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio 

fato ofensivo, de tal modo que provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção homnis ou facti, que decorre das regras de experiência 

comum.”(Cavalieri, Sergio Filho. Programa de Responsabilidade Civil. 4ed. 

Ver. e atual. Editora Malheiros, 2003. p.102) Conforme entendimento 

doutrinário acima colacionado, restou comprovado nos autos que a parte 

autora sofreu dano moral ao ter sua dignidade atingida diante da 

negativação indevida. No caso concreto, tomando como parâmetro os 

critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação 

financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 

6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, 

o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda 

perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu 

resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa 

autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e 

em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 332,02 

(trezentos e trinta e dois reais e dois centavos), referente ao suposto 

contrato de nº 303956401000030CT, objeto da lide, com a exclusão 

definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito 

SCPC / SERASA; 2. CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de 

ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês 

até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta 

sentença. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) 

juiz(íza) leigo(a), nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de 

Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e 

regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016719-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ NEUMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(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):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016719-87.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SERGIO LUIZ NEUMANN REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos em sentença. 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. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Preliminar Citada, a parte reclamada 

alega falta de interesse de agir. Em que pese à argumentação da 

reclamada no sentido de inexistir interesse processual, razão não lhe 

assiste. Com efeito, não há necessidade de se esgotar as instâncias 

administrativas para ver a sua pretensão satisfeita porquanto o legislador 

constituinte consagrou o princípio da universalidade da jurisdição, ou seja, 

afirmou que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderia ficar excluída da 

apreciação do judiciário. Quanto a preliminar de A ausência de documento 
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extraoficial do SPC ou SERASA, não merecem acolhimento, eis que 

preenchido os requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

preliminar de conexão merece ser rejeitada, pois não há identidade de 

causa de pedir e não lhes é comum o objeto, pois tratam-se de 

negativações distintas. Preliminares afastadas Análise do Mérito. A parte 

autora em sua inicial afirma que nunca contratou os serviços junto a 

instituição financeira. Assim, postula a declaração de inexistência do 

débito e requer indenizado pelos danos decorrentes da negativação e 

cobrança indevida no valor de valor de R$1.643,26(hum mil seiscentos e 

quarenta e três reais e vinte e seis centavos), e retirada do nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Pois bem No caso em questão é patente a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em 

que figure instituições financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já 

havia sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Consigno que sendo o autor parte nitidamente hipossuficiente na relação 

de consumo, é ônus da reclamada a comprovação de que houve o formal 

e regular contrato, que deu origem a cobrança, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor A Reclamada, em 

contestação afirmou que os serviços foram contratados e a cobrança é 

devida, e inexiste o dever de indenizar. Não juntou provas de suas 

alegações. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos serviços, tais como: cópia 

do contrato contendo a assinatura da parte reclamante, entretanto, assim 

não o fez. Ou seja, o ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação 

jurídica e do débito é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA 

DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. RECURSO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078696192, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 

12/09/2018). Dano Moral O dano moral, à luz da Constituição Federal 

vigente, nada mais é do que a ofensa à dignidade da pessoa humana. 

Quanto à comprovação do dano moral explícita é a doutrina de Sergio 

Cavalieri Filho no sentido de que: “(...) Se a ofensa é grave e de 

repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 

pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; 

deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que provada 

a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção homnis ou facti, que decorre das 

regras de experiência comum.”(Cavalieri, Sergio Filho. Programa de 

Responsabilidade Civil. 4ed. Ver. e atual. Editora Malheiros, 2003. p.102) 

Conforme entendimento doutrinário acima colacionado, restou comprovado 

nos autos que a parte autora sofreu dano moral ao ter sua dignidade 

atingida diante da negativação indevida. No caso concreto, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a 

situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e 

em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 

1.643,26(um mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e seis 

centavos), objeto da lide, com a exclusão definitiva do nome da parte 

Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA; 2. CONDENAR 

a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de 

indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, 

ambos contados da data da publicação desta sentença. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana Santos Juíza Leiga Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) juiz(íza) leigo(a), nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017116-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA ABRAO DE ARAUJO (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):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1017116-49.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SUSANA ABRAO DE ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos em sentença. 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. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Preliminar A reclamada em sede de 

contestação alega inépcia da inicial por ausência de comprovante de 

endereço em nome da parte reclamante. Preliminar não merece ser 

acolhida, uma vez que, a parte autora juntou aos autos um boleto para 

pagamento junto a energisa, o qual consta em seu nome. Nesse sentido, 

preenchido esta os requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Preliminares afastadas. Análise do Mérito. Conforme se depreende dos 

documentos acostados à inicial, referido débitos no valor de R$ 161,82 

(cento e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), referente à um 

suposto contrato n.º 0219308068, seriam inexistentes, uma vez que, 

desconhece os débitos, junto à parte reclamada. Em decorrência disso a 

negativação realizada pela reclamada foi indevida. Ao final recorre ao 

judiciário pleiteando danos morais, e declaração de inexistência de débito, 

bem como exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Pois 

bem A Reclamada, em contestação afirmou que a cobrança é devida, e 

inexiste o dever de indenizar. Colacionou nos autos apenas telas 

sistêmicas e relatório de chamadas, os quais não tem valor probante, por 

ser consideradas provas unilaterais. Nesse sentido é a jurisprudência do 

TJMT e desta Turma Recursal, vejamos; Recurso Inominado nº.: 

1006832-07.2018.8.11.0006 Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres 

Recorrente(s): MIULLEN RIBEIRO PIRES Recorrido(s): FUNDO DE 

INVESTIMENTO NPL I Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes 

Data do Julgamento: 02/03/2020 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 
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verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1006832-07.2018.8.11.0006, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020). Incube a 

parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços. Razão assiste a parte reclamante e 

ver declarada a inexistência do débito e da relação jurídica em questão, 

uma vez que, a parte reclamada não trouxe documento hábil a comprovar 

suas alegações. Não resta dúvida que, o ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é 

da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Portanto, a declaração de inexistência de 

débito é medida que se impõe. Ademais a parte autora reclama de 

ausência de notificação sobre a inclusão de seu nome no cadastro de 

proteção ao crédito. Nesse sentido, conforme dicção da Súmula 359 do 

STJ, a notificação prévia é de responsabilidade do órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito. Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor 

do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Dano Moral O dano moral, à luz da Constituição 

Federal vigente, nada mais é do que a ofensa à dignidade da pessoa 

humana. Quanto à comprovação do dano moral explícita é a doutrina de 

Sergio Cavalieri Filho no sentido de que: “(...) Se a ofensa é grave e de 

repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 

pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; 

deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que provada 

a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção homnis ou facti, que decorre das 

regras de experiência comum.”(Cavalieri, Sergio Filho. Programa de 

Responsabilidade Civil. 4ed. Ver. e atual. Editora Malheiros, 2003. p.102) 

Conforme entendimento doutrinário acima colacionado, restou comprovado 

nos autos que a parte autora sofreu dano moral ao ter sua dignidade 

atingida diante da negativação indevida. No caso concreto, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a 

situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e 

em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito R$ 161,82 (cento e 

sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), referente ao contrato n.º 

0219308068, objeto da lide, com a exclusão definitiva do nome da parte 

Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA; 2. CONDENAR 

a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de 

indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, 

ambos contados da data da publicação desta sentença. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana Santos Juíza Leiga Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) juiz(íza) leigo(a), nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016808-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016808-13.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE FELIPE DA SILVA FILHO REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos em sentença. 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. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Preliminar A parte reclamada em 

preliminar de contestação impugnou o pedido de justiça gratuita, pleiteado 

pela parte reclamante. Preliminar não merece acolhimento, uma vez que, a 

petição inicial preencheu os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/96. Ademais 

conforme orientação do art. 54 da Lei do Juizado Especial Civil, o acesso 

ao Juizado independe de pagamento de custas e taxas. Veja-se: Art. 54. 

O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas. A reclamada em sede de 

contestação alega inépcia da inicial por ausência de comprovante de 

endereço em nome da parte reclamante. A preliminar não merece ser 

acolhida, uma vez que, o comprovante de endereço encontra-se em nome 

da genitora da parte autora. Nesse sentido, preenchido esta os requisitos 

previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. Afasto a preliminar. Análise do 

Mérito. Conforme se depreende dos documentos acostados à inicial, 

referido débitos no valor de R$ 93,90 (noventa e três reais e noventa 

centavos), referente à um suposto contrato n.º GSM0113790021396, 

seriam inexistentes, uma vez que, nunca contratou os serviços da parte 

reclamada. Sustenta a parte autora que não possui débito junto a 

reclamada. Em decorrência disso a negativação realizada pela reclamada 

foi indevida. Ao final recorre ao judiciário pleiteando danos morais, e 

declaração de inexistência de débito. Pois bem A Reclamada, em 

contestação afirmou que a cobrança é devida, e inexiste o dever de 

indenizar. Colacionou nos autos apenas telas sistêmicas de ficha 

cadastral e histórico de cobrança, os quais não tem valor probante, por 

ser consideradas provas unilaterais. Nesse sentido é a jurisprudência do 

TJMT e desta Turma Recursal, vejamos; Recurso Inominado nº.: 

1006832-07.2018.8.11.0006 Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres 

Recorrente(s): MIULLEN RIBEIRO PIRES Recorrido(s): FUNDO DE 

INVESTIMENTO NPL I Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes 

Data do Julgamento: 02/03/2020 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 
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improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1006832-07.2018.8.11.0006, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020). Incumbe a 

parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços. Razão assiste a parte reclamante e 

ver declarada a inexistência do débito e da relação jurídica em questão, 

uma vez que, a parte reclamada não trouxe documento hábil a comprovar 

suas alegações. Não resta dúvida que, o ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é 

da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Portanto, a declaração de inexistência de 

débito é medida que se impõe. Ademais a parte autora reclama de 

ausência de notificação sobre a inclusão de seu nome no cadastro de 

proteção ao crédito. Nesse sentido, conforme dicção da Súmula 359 do 

STJ, a notificação prévia é de responsabilidade do órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito. Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor 

do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Dano Moral O dano moral, à luz da Constituição 

Federal vigente, nada mais é do que a ofensa à dignidade da pessoa 

humana. Quanto à comprovação do dano moral explícita é a doutrina de 

Sergio Cavalieri Filho no sentido de que: “(...) Se a ofensa é grave e de 

repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 

pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; 

deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que provada 

a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção homnis ou facti, que decorre das 

regras de experiência comum.”(Cavalieri, Sergio Filho. Programa de 

Responsabilidade Civil. 4ed. Ver. e atual. Editora Malheiros, 2003. p.102) 

Conforme entendimento doutrinário acima colacionado, restou comprovado 

nos autos que a parte autora sofreu dano moral ao ter sua dignidade 

atingida diante da negativação indevida. No caso concreto, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a 

situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e 

em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito R$ 93,90 (noventa e três 

reais e noventa centavos), referente à um suposto contrato n.º 

GSM0113790021396, objeto da lide, com a exclusão definitiva do nome da 

parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA; 2. 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo 

INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo 

pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana Santos Juíza Leiga Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) juiz(íza) leigo(a), nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013343-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO IRAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERNANDES DA SILVA OAB - MT17125/O-O (ADVOGADO(A))

IVONE OLIVEIRA ROSA FERNANDES OAB - MT21820/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013343-93.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO IRAN DA SILVA REQUERIDO: TIM S/A Vistos 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Após regular tramitação processual, as partes, em audiência de 

conciliação entabularam um acordo constante nos presentes autos 

conforme id 30038508. Desse modo, imperioso se faz a homologação do 

referido acordo, tendo em vista que não há ictu oculi nenhum vício de 

vontade e defeito do negócio jurídico capaz de macular o pacto entabulado 

entre as partes, não havendo, portanto, qualquer óbice legal à celebração 

da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código 

Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, 

nem a existência de defeito insanável, tendo sido preservados os 

respectivos interesses. Assim, considerando que a transação é ato 

bilateral com que as partes definem a solução do conflito que os envolve e 

que produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA, para que surta 

e produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de 

Processo Civil), o ACORDO entabulado pelas partes nos moldes em que 

fora celebrado, observando que foram preservados os interesses e 

vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em consequência, 

OPINO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

TRANSITADO EM JULGADO e cumpridas as determinações supra, 

INTIMEM-SE as partes e não havendo manifestações, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as demais formalidades legais. Publique-se, 

intime-se e cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Rondonópolis-MT, Adelita Santana Santos Juíza Leiga Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) juiz(íza) leigo(a), nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014798-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL MARQUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014798-93.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIEL MARQUES OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em petição 

conjunta noticiaram a composição de um acordo constante nos presentes 

autos conforme id 27861392. Desse modo, imperioso se faz a 

homologação do referido acordo, tendo em vista que não há ictu oculi 

nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico capaz de macular o 

pacto entabulado entre as partes, não havendo, portanto, qualquer óbice 

legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio 
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(art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR 

SENTENÇA, para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos 

(art. 200 do Código de Processo Civil), o ACORDO entabulado pelas partes 

nos moldes em que fora celebrado, observando que foram preservados 

os interesses e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. 

Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução 

do mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). TRANSITADO EM JULGADO e cumpridas as determinações 

supra, INTIMEM-SE as partes e não havendo manifestações, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as demais formalidades 

legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Rondonópolis-MT, Adelita Santana Santos 

Juíza Leiga Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) juiz(íza) 

leigo(a), nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via recursal 

e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de 

Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e 

regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016966-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILAS GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016966-68.2019.8.11.0003. REQUERENTE: WILAS GOMES DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por WILAS GOMES 

DE LIMA contra BANCO BRADESCO S/A objetivando declaração de 

inexistência de débito e Indenização por danos morais por inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida de forma 

genérica afirma que não praticou ato ilícito, sendo indevido, portanto, o 

dano moral. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. Mérito. No mérito, a questão posta à liça dispensa maiores 

considerações, uma vez que a Ré na sua contestação não se 

desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a afirmar que 

não há provas do Dano Moral. Salienta-se que o princípio do ônus da 

impugnação especificada exige a exposição individualizada em relação 

aos fatos articulados pela parte-autora na petição inicial, de modo que ao 

deixar de impugnar algum fato, incide sobre ele a presunção de 

veracidade. Quanto à pretensão de declaração de inexistência de relação 

jurídica e de inexistência de débito nada disse a Ré, incidindo sobre tais 

fatos a presunção de veracidade. Resta incontroverso dos autos que os 

valores cobrados pela Ré não são devidos. Resta incontroverso dos 

autos que os valores cobrados pela Ré não são devidos, o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Dos autos extrai-se que a Ré não se desincumbiu de 

seu ônus, pois não impugnou os fatos alegados pelo Autor e nem juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas. De 

outro norte, a reclamante juntou documentos, onde consta informação de 

que tais débitos foram lançados no rol de maus pagadores. Assim, a 

declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe. Quanto aos 

danos morais, diante dos fatos guerreados, o presente caso extrapola o 

aborrecimento e mero dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a 

reclamante por danos morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras 

reclamações à ré, e nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve 

seu nome inserido no Serviço de Proteção ao Crédito. O art. 186 do CC 

dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, 

surge o seu dever de indenizar. No caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito, o 

que torna desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 

conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem 

repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão 

somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar 

a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, 

tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima 

e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, o feito deve 

ser julgado procedente. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos objeto da lide, discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Sem 

custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do MMª. Juíza de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz 

Leigo SENTENÇA Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) 

juiz(íza) leigo(a), nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de 

Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e 

regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014716-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GELCI ALVES MERA DE BAIRROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014716-62.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GELCI ALVES MERA DE BAIRROS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1014716-62.2019.8.11.0003 Vistos em 

sentença. 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. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Preliminar Em preliminar de contestação, a parte 

reclamada alega falta de interesse de processual. Em que pese à 

argumentação da reclamada no sentido de inexistir pretensão resistida, 

razão não lhe assiste. Com efeito, não há necessidade de se esgotar as 

instâncias administrativas para ver a sua pretensão satisfeita porquanto o 

legislador constituinte consagrou o princípio da universalidade da 

jurisdição, ou seja, afirmou que nenhuma lesão ou ameaça a direito 

poderia ficar excluída da apreciação do judiciário. Rejeito a preliminar. 

Quanto a preliminar de ausência de documento extraoficial do SPC ou 

SERASA, não merecem acolhimento, eis que preenchido os requisitos 

previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar. Análise do 

Mérito. Conforme se depreende dos documentos acostados à inicial, 

referido débitos no valor de R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e 

noventa e sete centavos), referente à um suposto contrato n. º 

0240230813, seriam inexistentes. Sustenta a parte autora que não possui 

débito junto a reclamada. Em decorrência disso a negativação realizada 

pela reclamada foi indevida. Ao final recorre ao judiciário pleiteando danos 

morais, e declaração de inexistência de débito. Pois bem A Reclamada, em 

contestação afirmou que a cobrança é devida, e inexiste o dever de 

indenizar. Colacionou nos autos apenas telas sistêmicas e relatório de 

chamadas, os quais não tem valor probante, por ser provas unilaterais. 

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT e desta Turma Recursal, 

vejamos; Recurso Inominado nº.: 1006832-07.2018.8.11.0006 Origem: 

Juizado Especial Cível de Cáceres Recorrente(s): MIULLEN RIBEIRO PIRES 

Recorrido(s): FUNDO DE INVESTIMENTO NPL I Juiz Relator: Marcelo 

Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 02/03/2020 E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, 

são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão 

do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a 

hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não 

podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada. No 

entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de 

restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (N.U 1006832-07.2018.8.11.0006, 

TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020). 

Incube a parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços. Razão assiste a parte 

reclamante e ver declarada a inexistência do débito e da relação jurídica 

em questão, uma vez que, a parte reclamada não trouxe documento hábil 

a comprovar suas alegações. Não resta dúvida que, o ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Portanto, a declaração de 

inexistência de débito é medida que se impõe. Ademais a parte autora 

reclama de ausência de notificação sobre a inclusão de seu nome no 

cadastro de proteção ao crédito. Nesse sentido, conforme dicção da 

Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito. Súmula 359 – Cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. Dano Moral Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido o entendimento da jurisprudência da Turma 

Recursal do TJMT: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - NEGATIVA DE DÉBITO - OUTRAS RESTRIÇÕES COMERCIAIS - 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS INDEVIDOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Contando o consumidor por equiparação com 

diversas restrições comerciais em seu nome, sem nenhuma referencia na 

petição inicial, não há o que se falar em indenização por danos morais, por 

força da orientação jurisprudencial oriunda do STJ. (RI, 2405/2012, DR. 

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 11/12/2012, Data da publicação no DJE 07/01/2013) [grifou-se] 

Assim, caminho outro não há senão o da procedência parcial do pedido. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, em consequência; 1. DECLARAR 

inexistente o débito R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e noventa) 

objeto da lide, com a exclusão definitiva do nome da parte Autora nos 

órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA; 2. INDEFIRO o pedido de 

danos morais. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença 

proferida pelo(a) juiz(íza) leigo(a), nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 

e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07. 2. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito 

(Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM 

e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR OLIVEIRA RUIZ LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO OAB - MT25259/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000269-35.2020.8.11.0003. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA 

REQUERIDO: VITOR OLIVEIRA RUIZ LIMA Vistos. Dispensado o relatório a 

teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente 

o feito verifico que as partes se compuseram amigavelmente. Desse 

modo, imperioso se faz a homologação do referido acordo, tendo em vista 

que não há ictu oculi nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico 

capaz de macular o pacto entabulado entre as partes, não havendo, 
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portanto, qualquer óbice legal à celebração da transação pactuada para 

pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra 

violação ao princípio ou norma de ordem pública, nem a existência de 

defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos interesses. 

Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as partes 

definem a solução do conflito que os envolve e que produz efeito imediato 

entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, assim, presentes 

os requisitos legais a homologação, extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 

e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o ACORDO entabulado 

pelas partes nos moldes em que fora celebrado, observando que foram 

preservados os interesses e vontade das partes e atendidas as 

formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em consequência, os 

necessários levantamentos, se for o caso e para tanto, determino a 

expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

MM. Juiz de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo 

SENTENÇA Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo(a) juiz(íza) 

leigo(a), nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07. 2. Preclusa a via recursal 

e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de 

Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e 

regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015898-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI SOARES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015898-83.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSINEI SOARES FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ROSINEI SOARES 

FERREIRA, em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Noticia a parte Reclamante, que foi surpreendida com a 

negativação de seu nome junto ao Serasa, por uma dívida que 

desconhece no valor de R$ 46,51 (quarenta e seis reais e cinquenta e um 

centavos), relata que nunca possuiu vínculo com a Reclamada. Em 

defesa, a parte Reclamada junta documentos (termo de confissão de 

dívida devidamente assinado pela reclamante, tela de cadastro, histórico 

de débitos e outros), a justificar a relação jurídica e respectiva dívida, sem 

resistência pela parte Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. A parte Reclamada demonstrou documentalmente a existência 

da relação jurídica, bem como, da dívida impugnada na inicial e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. De seu lado, a parte Reclamante sequer impugnou 

os documentos apresentados. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova 

produzida pela parte Reclamada, dando conta da existência do serviço 

contratado, sem resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da 

ausência de prova de regularidade de quitação da parcela discutida na 

petição inicial, é de se concluir pela sua procedência no valor de R$ 46,51 

(quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos). No caso, havendo 

outros valores pendentes de pagamento, deverá a parte Reclamada se 

socorrer da via própria, posto que o pedido contraposto está limitado ao 

objeto discutido na petição inicial. DISPOSITIVO Isto posto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido da inicial, 

e pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, a fim de condenar 

a parte Reclamante e efetuar o pagamento do valor de R$ 46,51 (quarenta 

e seis reais e cinquenta e um centavos), acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé, vez que não 

restou comprovado o dolo da parte autora, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão. Juíza leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012070-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012070-79.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOVANE BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por JOVANE 

BARBOSA DA SILVA, em desfavor de BANCO PAN S.A., o cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da 

parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de 

que não possui débitos com a Reclamada. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - DA REVELIA. A 

Reclamada, apesar de devidamente citada e de ter comparecido na 

audiência de conciliação, deixou de apresentar defesa, razão pela qual, 

nos termos do art. 344, do CPC, reconheço a revelia. Mérito. Inexiste vício 

a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte 

Reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência da relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, 

ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, 

ônus do qual não se desincumbiu”, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 
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caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente 

desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo 

fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Impende salientar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar 

previamente o devedor acerca de possível negativação, nos termos da 

Súmula 359, do STJ. De outro lado, insta consignar que a parte 

Reclamante possui registro (s) negativo(s), anterior(es) ao(s) aqui 

discutido(s), ou seja, aplicável ao caso concreto a Súmula 385/STJ, não 

havendo que se falar em indenização a título de dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. 

SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões 

necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão 

alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida 

súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra 

cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao 

crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se 

também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a 

inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com 

quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram 

constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso 

especial a que se nega provimento.” (STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG 

– RELª. para acórdão MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). 

Grifei. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 344 e 487, 

inciso I, ambos do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos 

da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito para o fim de: a) 

reconhecer a revelia da parte Reclamada; b) declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 1.091,43 (hum mil e noventa e um reais e quarenta e 

três centavos) objeto da lide; c) indeferir o pedido de indenização por 

danos morais. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que 

eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016415-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILZA APARECIDA AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016415-88.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EVANILZA APARECIDA AGUILAR REQUERIDO: 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. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS 

MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por EVANILZA 

APARECIDA AGUILAR em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Mérito. A parte Reclamante alega que teve o nome negativado em razão de 

débitos referente a consumo não faturado, que não foi comunicada sobre 

o procedimento de vistoria, contestando as duas faturas, sendo uma no 

valor de R$398,66 (trezentos e noventa e oito reais e sessenta e seis 

centavos) e outra no valor de R$580,55 (quinhentos e oitenta reais e 

cinquenta e cinco centavos). Foi deferida medida liminar no evento. 

27414321. Por outro lado, a parte ré, em contestação logrou êxito 

demonstrar a legitimidade da cobrança, trazendo documentos, registros 

fotográficos e explicando que as faturas mencionadas na inicial são 

referentes à recuperação de consumo, devido à existência de 

irregularidades no medidor, nas quais geraram dois Termos de Ocorrência 

e Inspeção nrs. 615496 e 663919, onde a parte reclamante possuía 

conhecimento do procedimento, contudo recusou-se a assinar os termos. 

Assim, em que pesem os argumentos apresentados pela reclamante, 

entendo que há prova suficiente que demonstre que a parte autora 

usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica –, possuindo a 

empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação 

de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. Ademais, as 

referidas faturas foram extraídas com base em critérios técnicos dos 

artigos 129 § 1º incisos I, II e III; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 

414/2010, da ANEEL. Art. 129 § 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; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012) 

(...) 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: (...) Art. 133. 

Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a 

distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos 

seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória descritiva dos 

cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de 

energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas 

excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; (...) Nesse 

sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – LAUDO TÉCNICO – PROVAS 

SUFICIENTES – IRREGULARIDADE DEMONSTRADA – FALHA MECÂNICA 

NO MEDIDOR – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. A concessionária 

pública de energia elétrica tem o direito de instaurar procedimento 

administrativo para apurar irregularidades no consumo, devendo emitir 

laudo técnico para comprovar qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 

da Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL). Havendo nos autos cópia do 

procedimento interno com intimação do consumidor para manifestação e 

laudo técnico (com certificação ABNT NBR ISO 9001), comprovando a 

irregularidade apontada pela concessionária (falha mecânica no medidor), 

as condutas com o escopo de recuperar seu crédito não configuram ato 

ilícito, mas exercício regular de direito (artigo 188 do Código Civil). (...) 

(TJMT TRU 113412320128110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data 

da publicação no DJE 16/07/2013). Grifei. Insta pontuar que, em se 

tratando de cobrança de débito de recuperação de consumo, isto é, dívida 

pretérita, não há que se falar em possibilidade de suspensão do 

fornecimento de energia, conforme precedentes do Superior Tribunal de 
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Justiça. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - 

ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO 

APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, 

embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de 

energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, 

não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas 

vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de 

débito pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no 

fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido. STJ - REsp: 

1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/06/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. 

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. 

CÁLCULO DO DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 

456/2000 DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO 

NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 

consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido. (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013). DISPOSITIVO. Ante 

o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na 

inicial, para: a) manter a liminar concedida no evento. 27414321, no que 

tange à determinação que a reclamada se ABSTENHA de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na 

inicial; b) indeferir os demais pedidos, extinguindo-se o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 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 e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto os autos à 

M.Mª. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016436-64.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WILSON PIAZA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório. 

Cuida-se de reclamação proposta por WILSON PIAZA DE SOUZA, em face 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O cerne 

da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome 

da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação 

de que não manteve relação jurídica com a reclamada, desconhecendo a 

origem da negativação no valor de R$ 369,10 (trezentos e sessenta e 

nove reais e dez centavos), que ensejou a anotação junto ao SPC/Serasa. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. 

Preliminar(es). - DA PRESCRIÇÃO. O termo inicial para a contagem da 

prescrição não é a data da inclusão dos dados da parte Reclamante no 

órgão restritivo de crédito, mas sim a data do conhecimento sobre a 

negativação (Teoria da “actio nata” – ação ajuizável). Segundo o princípio 

da “actio nata”, a ação só nasce para o titular do direito vulnerado quando 

este toma ciência da lesão daí decorrente, iniciando-se a partir de então, o 

curso do prazo prescricional. Deste modo, havendo presunção de que a 

parte Reclamante ajuizou a demanda tão logo tomou conhecimento do fato, 

sem a competente demonstração do contrário pela parte Reclamada, não 

há que se falar em prescrição. Indefiro a preliminar. - DA INÉPCIA DA 

PETIÇÃO INICIAL - EXTRATO OFICIAL DO SPC/SERASA – INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME 

DA AUTORA Deixo de acolher as preliminares alegadas, uma vez que, 

consta nos autos declaração de residência, como também comprovante 

do SPC, sendo estes suficientes para a análise da controvérsia. DA 

INÉPCIA DA INICIAL –AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

Rejeito a preliminar alegada pela reclamada, haja vista que os documentos 

presentes nos autos são suficientes ao deslinde da demanda. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a parte Reclamante possui outras 

anotações junto ao SPC/Serasa, no entanto, são supervenientes à 

discutida na presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 

385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de 

outro(s) apontamento(s), como no presente caso, deve(m) ser levado(s) 

em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 
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enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para: 

a) declarar a inexistência do débito no valor de R$369,10 (trezentos e 

sessenta e nove reais e dez centavos); b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da 

citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo 

o feito com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, 

serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução do (a) 

reclamante, proceda a alteração no sistema para execução de sentença. 

Em seguida, apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o (a) 

executado (a) para pagamento do debito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de acréscimo de multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do 

artigo 523 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem 

impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012655-34.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TIAGO MARTINS DUARTE REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório. 

Cuida-se de reclamação proposta por TIAGO MARTINS DUARTE, em face 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O cerne 

da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome 

da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação 

de que não manteve relação jurídica com a reclamada, desconhecendo a 

origem da negativação no valor de R$ 224,81 (duzentos e vinte e quatro 

reais e oitenta e um centavos), que ensejou a anotação junto ao 

SPC/Serasa. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar(es). DA JUNTADA DO EXTRATO ORIGINAL DA 

NEGATIVAÇÃO EXPEDIDA PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

O documento acostado pela parte reclamante é suficiente ao deslinde da 

controvérsia. Rejeito a preliminar. INCOMPETÊNCIA RATIO TERRITORIAL- 

autor não acosta aos autos comprovante de residência em nome próprio. 

O documento (declaração de residência) acostado no evento 25033233, 

pelo reclamante é suficiente. Indefiro a preliminar. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...). Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Quanto a alegação de aplicação da sumula 385 do 

STJ, não prospera, haja vista que a parte reclamada não acostou 

documento atual, tão somente copiou documento de outros processos do 

reclamante, sendo que os mesmos estão desatualizados, não servindo 

para comprovar o alegado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) declarar a inexistência 

do débito no valor de R$224,81 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e 

um centavos)objeto da lide; e, b)condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento 

danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo 

o feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, 

serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução do (a) 

reclamante, proceda a alteração no sistema para execução de sentença. 

Em seguida, apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o (a) 

executado (a) para pagamento do debito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de acréscimo de multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do 

artigo 523 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem 

impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016420-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA NATALIA JESUS PORTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016420-13.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LETICIA NATALIA JESUS PORTO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório. Cuida-se de reclamação proposta por LETICIA 

NATALIA JESUS PORTO, em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. O cerne 

da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome 

da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação 

de que não manteve relação jurídica com a reclamada, desconhecendo a 

origem da negativação no valor de R$ 277,53 (duzentos e setenta e sete 

reais e cinquenta três centavos), que ensejou a anotação junto ao 

SPC/Serasa. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar(es). Impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao caso concreto se trata 

de matéria de mérito, e não de preliminar como fora abordado. Situação 

essa que será analisada em momento posterior. Ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito O documento 

acostado pela parte reclamante é suficiente ao deslinde da controvérsia. 

Rejeito a preliminar. Ausência de documento indispensável para 

propositura da demanda O documento (declaração de residência) 

acostado pelo reclamante, é suficiente. Indefiro a preliminar. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas” e faturas isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) declarar a inexistência 

do débito no valor de R$277,53 (duzentos e setenta e sete reais e 

cinquenta três centavos)objeto da lide; e, b)condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de 

execução do (a) reclamante, proceda a alteração no sistema para 

execução de sentença. Em seguida, apresentando o cálculo do valor 

devido, intime-se o (a) executado (a) para pagamento do debito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, em consonância com 

o parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Após o decurso 

do prazo, sem impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013499-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO MATHEUS CAPOBIANCO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013499-81.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SAVIO MATHEUS CAPOBIANCO GOMES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/CPEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA proposta por SAVIO MATHEUS 

CAPOBIANCO GOMES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. O Reclamante em síntese aduz: - que teve 

o nome negativado em razão de uma fatura no valor de R$1.525,68 (um mil 

quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), referente a 

consumo não faturado; que não teve conhecimento da vistoria realizada 

em sua residência. Foi deferida liminar. Preliminar Incompetência do 

Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia. A 

preliminar não merece guarida, pois, a princípio, não se vislumbra a 

necessidade de realização de perícia ou vistoria técnica, para o escorreito 

julgamento da ação. Rejeita-se a preliminar. Mérito. Em contestação, a 

Reclamada argumentou a existência de irregularidade na unidade 

consumidora constatada em vistoria realizada por seus prepostos, juntou 

aos autos diversos documentos dentre estes, o TOI – Termo de 

Ocorrência de Inspeção sem a devida assinatura do proprietário da 
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residência (parte reclamante), sendo assim, é possível determinar que 

nem o Autor e nem o seu legítimo representante acompanhou a inspeção 

realizada pelos prepostos da Requerida, bem como, a segunda via da 

carta ao cliente juntada nos autos, não comprova que houve o efetivo ato 

de comunicação do procedimento. Desse modo, tendo em consideração 

que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi realizado sem o 

acompanhamento do autor ou de seu representante legal, bem como que o 

consumidor não foi regularmente notificado para apresentar defesa sobre 

o resultado da inspeção, fica evidente a ofensa ao contraditório, de modo 

que a fatura presente no (mov. 25537598), calculada de forma unilateral 

pela Reclamada, deve ser declarada inexistente. Nesse sentido: EMENTA 

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - 

REJEITADA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA - FALTA DE 

ASSINATURA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - VISTORIA 

UNILATERAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TESE FAVORÁVEL AO 

RECORRENTE - FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO - EXAME 

PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.Não há falar em ofensa ao 

Princípio da Dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão 

correlacionados ao conteúdo da decisão combatida. In casu, infere-se que 

a Agravante rebate o julgamento no que diz respeito à legalidade da 

inspeção do relógio medidor da unidade consumidora do Agravante, bem 

como que é devida a cobrança do consumo recuperado. Preliminar 

rejeitada.Como é cediço, a alegação de existência de fraude no medidor 

só prevalece se lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a 

fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização pela 

concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, imputando-se 

valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. No 

caso concreto, levando em consideração que o Termo de Ocorrência e 

Inspeção não foi assinado pelo Recorrido, fica evidente a ofensa ao 

contraditório, de modo que a cobrança sumária da fatura, calculada de 

forma unilateral pela Agravante, deve ser declarada nula e inexigível, 

razão pela qual não há motivos para a reforma da decisão combatida, eis 

que proferida conforme orientação jurisprudencial pacífica. Configura 

ausência de interesse recursal quando a parte recorre de questão que lhe 

foi favorável, de modo que torna prejudicado o exame da insurgência 

quanto à indenização por dano moral. (N.U 1002768-31.2016.8.11.0003, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, 

Publicado no DJE 27/03/2019)( N.U 1001885-02.2018.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019). Grifei. Deste modo, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, resultando na responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso tendo em vista, ainda, a não 

comprovação de nenhuma excludente de responsabilidade (§3º, inc. I e II, 

do art. 14, do CDC). Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do 

valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses 

excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a 

importância fixada. 2. No presente caso, para rever o entendimento da 

Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para majorar o 

valor dos danos morais, seria necessário revolver o contexto 

fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 

3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE 

RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 

10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. No caso concreto, o fato por si só, 

configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe de prova de 

sua ocorrência. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o 

valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Assim, tenho que a 

hipótese é de parcial procedência dos pedidos da inicial e improcedência 

do pedido contraposto. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos iniciais, para: a) Confirmar a tutela concedida no evento 

25561549; b) Declarar inexistente o debito referente a fatura de 

recuperação de consumo no valor de R$ 1.525,68 (um mil quinhentos e 

vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) com vencimento em 

30/05/2018, objeto da lide; c) Condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, 

correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); d) 

Indeferir o pedido contraposto. Oficie-se ao 4° Tabelionato de Notas e 

Privativo de Protestos de Títulos da comarca de Rondonópolis 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante de 

seus registros, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de responsabilidade. Registre-se que, eventual despesa 

decorrente da presente ordem, será de responsabilidade da parte 

Reclamada. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MMª. Juíza 

Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 

Juíza Leiga. VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, havendo 

pedido de execução do(a) reclamante, proceda a alteração no sistema 

para execução de sentença. Em seguida, apresentando o cálculo do valor 

devido, intime-se o(a) executado(a) para pagamento do debito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, em consonância com 

o parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Após o decurso 

do prazo, sem impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016421-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBA PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016421-95.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANIBA PEREIRA GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Relatório. Cuida-se de reclamação proposta por ANIBA PEREIRA 

GOMES, em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. O cerne da controvérsia 

consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não manteve relação jurídica com a reclamada, desconhecendo a origem 

da negativação no valor de R$ 281,94 (duzentos e oitenta e um reais e 

noventa e quatro centavos), que ensejou a anotação junto ao SPC/Serasa. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. 

Preliminar(es). Impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao caso concreto se trata 

de matéria de mérito, e não de preliminar como fora abordado. Situação 

essa que será analisada em momento posterior. Ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito O documento 

acostado pela parte reclamante é suficiente ao deslinde da controvérsia. 

Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 
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serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas” e faturas isoladas e eventualmente apresentadas, não se 

prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de 

notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos 

termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o dano decorrente da má 

prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outra anotação junto ao SPC/Serasa, no entanto, 

é superveniente à discutida na presente reclamação, o que afasta a 

incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

súmula, a existência de outro apontamento, como no presente caso, deve 

ser levado em consideração para fixação do quantum indenizatório, 

permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via 

do enriquecimento sem causa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) declarar a inexistência 

do débito no valor de R$281,94 (duzentos e oitenta e um reais e noventa e 

quatro centavos)objeto da lide; e, b)condenar a parte Reclamada a pagar 

o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento 

danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo 

o feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, 

serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução do (a) 

reclamante, proceda a alteração no sistema para execução de sentença. 

Em seguida, apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o (a) 

executado (a) para pagamento do debito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de acréscimo de multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do 

artigo 523 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem 

impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016199-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016199-30.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JULIANA ALMEIDA ALVES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Relatório. Cuida-se de reclamação proposta por 

JULIANA ALMEIDA ALVES, em face de BANCO BRADESCO S/A O cerne 

da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome 

da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação 

de que não manteve relação jurídica com a reclamada, desconhecendo a 

origem da negativação no valor de R$ 406,65(quatrocentos e seis reais e 

sessenta e cinco centavos), que ensejou a anotação junto ao 

SPC/Serasa. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar(es). - FALTA DE INTERESSE DE AGIR Rejeito a 

preliminar, haja vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao 

esgotamento da via administrativa. - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – 

DOCUMENTO UNILATERAL O documento acostado pela parte reclamante é 

suficiente ao deslinde da controvérsia. Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova, (evento 27299165), cabendo à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas de sistemas” e faturas isoladas 

e eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Porém, a única restrição pré-existente, está sendo discutida 

em juízo (autos nº 1016197-60.2019.8.11.0003 – JEC), sem decisão 

definitiva, o que não demonstra certeza de ilegitimidade, fazendo incidir no 

caso concreto o teor da Súmula 385/STJ. Nesse sentido: “... Em que pese 

ter o recorrente demonstrado, na petição de recurso especial, que 

algumas inscrições eram realmente irregulares - portanto, ilegítimas -, 

nota-se que sobejam ainda duas inscrições que estão sendo discutidas 

judicialmente, pelo que não há como afastar a incidência do enunciado em 

tela (Súm. 385/STJ). ...” (STJ – DM - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

369.833 - SP - 2013/0195021-9 – rel. min. Luis Felipe Salomão – j. 

30/09/2013 – DJe 08/10/2013). Grifei. “Ementa: RECURSO INOMINADO. 

EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES NEGATIVAS PRÉ-EXISTENTES. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 385 DO STJ. 

SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS – 2ª T – RI nº 

0061302-78.2016.8.21.9000 – Rel. juiz ROBERTO BEHRENSDORF GOMES 

DA SILVA – J. 10/05/2017). DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: 

a) confirmar a tutela concedida no evento 27299165; b) declarar a 

inexistência do contrato nr. 044795151000035CT, e do débito no valor de 

R$406,65(quatrocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)objeto 

da lide; e, c) indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo 

o feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 
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Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, 

serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003996-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA LOPES LELIS (REQUERENTE)

BENEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

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

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003996-02.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUDIA LOPES LELIS, BENEDITO RODRIGUES DE 

ALMEIDA 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. Fundamento e 

decido. Mérito. Cuida-se de reclamação ajuizada por FAGNER LUIZ 

SCHEFFER, em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. O reclamante afirma que é responsável pela unidade 

consumidora 1788703-5. Sustenta que no mês de novembro/2019, 

recebeu uma fatura no valor de R$ 4.735,26 (quatro mil setecentos e trinta 

e cinco reais e vinte e seis centavos), sendo este valor inexistente, que 

não condiz com o real consumo, requerendo a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais. Pois bem. Em análise as provas 

acostadas aos autos, percebe-se que os elementos de prova produzidas, 

não permitem atribuir culpa a qualquer uma das partes, solitariamente, pela 

má prestação dos serviços ou pelo aumento no valor de consumo dos 

serviços de energia fornecidos. Nesse sentido, as versões apresentadas 

pelas partes, que são antagônicas entre si, são passíveis de serem 

reputadas como verossímeis, tanto para parte autora, quanto para parte 

reclamada. E considerando a necessidade de novas provas, tais como 

prova pericial, e em virtude de ser matéria complexa e incompatível com os 

procedimentos do juizado, necessário se faz a extinção do processo. No 

presente caso, a produção de prova pericial mostra-se imprescindível 

para análise da matéria em questão, tendo em vista que, a referida 

unidade consumidora já discute em juízo a mesma problemática totalizando 

em 19 ações distribuídas entre Projudi e PJE. Portanto a declaração de 

incompetência absoluta do Juizado Especial é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie 

OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

forte no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010816-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS INACIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011064-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010878-14.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DOS SANTOS 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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010970-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INES HELENA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016864-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA PEREIRA FLOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011323-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINOVAN DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 
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apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011208-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011195-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENOCK ROMUALDO 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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010694-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA ARRUDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016319-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER LUIZ SCHEFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016319-73.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FAGNER LUIZ SCHEFFER REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. Fundamento e decido. Mérito. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por FAGNER LUIZ SCHEFFER, em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O reclamante afirma que é 

responsável pela unidade consumidora 1788703-5. Sustenta que no mês 

de novembro/2019, recebeu uma fatura no valor de R$ 4.735,26 (quatro 

mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), sendo este 

valor inexistente, que não condiz com o real consumo, requerendo a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Pois 

bem. Em análise as provas acostadas aos autos, percebe-se que os 

elementos de prova produzidas, não permitem atribuir culpa a qualquer 

uma das partes, solitariamente, pela má prestação dos serviços ou pelo 

aumento no valor de consumo dos serviços de energia fornecidos. Nesse 

sentido, as versões apresentadas pelas partes, que são antagônicas 

entre si, são passíveis de serem reputadas como verossímeis, tanto para 

parte autora, quanto para parte reclamada. E considerando a necessidade 

de novas provas, tais como prova pericial, e em virtude de ser matéria 

complexa e incompatível com os procedimentos do juizado, necessário se 

faz a extinção do processo. No presente caso, a produção de prova 

pericial mostra-se imprescindível para análise da matéria em questão, 

tendo em vista que, a referida unidade consumidora já discute em juízo a 

mesma problemática totalizando em 19 ações distribuídas entre Projudi e 

PJE. Portanto a declaração de incompetência absoluta do Juizado Especial 

é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e princípios de 

direito atinentes à espécie OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, forte no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado 

esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR OLIVEIRA RUIZ LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO OAB - MT25259/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000274-57.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA REQUERIDO: VITOR OLIVEIRA 

RUIZ LIMA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Compulsando detidamente 

os autos verifico que as partes se compuseram amigavelmente. Desse 

modo, HOMOLOGO O ACORDO presente no evento 30121121 mediante 

sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto a homologação 

da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina 

M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Rondonópolis-MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010703-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARIA DE FREITAS VITOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011698-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERREIRA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 
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intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011704-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERREIRA 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))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011707-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANA NUNES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011701-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA VIEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011777-12.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

EDENILTON LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011719-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE INACIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011773-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011771-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE WALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 
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aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011927-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013132-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT27159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016587-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA GONCALVES NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando detidamente o processo, verifico que a parte autora postula 

pela desistência da ação, manifestando assim, seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em sede de Juizados 

Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a necessidade da 

anuência da parte contrária, conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, 

confira: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o 

arquivamento do processo é medida que se impõe. Por tais 

considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido concedida. 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016573-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANY AGUIAR GOMES SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando detidamente o processo, verifico que a parte autora postula 

pela desistência da ação, manifestando assim, seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em sede de Juizados 
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Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a necessidade da 

anuência da parte contrária, conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, 

confira: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o 

arquivamento do processo é medida que se impõe. Por tais 

considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido concedida. 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011926-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SIRLENE RADICA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011186-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS NEY DIAS 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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016592-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CAMPOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando detidamente o processo, verifico que a parte autora postula 

pela desistência da ação, manifestando assim, seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em sede de Juizados 

Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a necessidade da 

anuência da parte contrária, conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, 

confira: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o 

arquivamento do processo é medida que se impõe. Por tais 

considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido concedida. 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016615-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando detidamente o processo, verifico que a parte autora postula 
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pela desistência da ação, manifestando assim, seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em sede de Juizados 

Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a necessidade da 

anuência da parte contrária, conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, 

confira: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o 

arquivamento do processo é medida que se impõe. Por tais 

considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido concedida. 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010581-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN FRANCISCA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando detidamente o processo, verifico que a parte autora postula 

pela desistência da ação, manifestando assim, seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em sede de Juizados 

Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a necessidade da 

anuência da parte contrária, conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, 

confira: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o 

arquivamento do processo é medida que se impõe. Por tais 

considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido concedida. 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015938-65.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WIGGAND DE SALES SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 1015938-65.2019.8.11.0003 Vistos, etc. Trata-se de ação sob 

o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso 

sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. Em sistema dos Juizados Especiais, o 

Juiz não está obrigado a rebater todas as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores de 

sua convicção. O julgador não está obrigado a responder a todas as 

questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para proferir a decisão, possuindo o dever de enfrentar apenas 

as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na 

decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não 

cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou 

sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão 

adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 

(Info 585). Passo ao exame do mérito. Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, 

razão pela qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em questão é patente a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em 

que figure instituições financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já 

havia sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

A questão posta em análise, conforme se depreende dos documentos 

acostados à inicial, referido débito no valor de R$ 1.763,47 (um mil 

setecentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos), seria 

inexistente, uma vez que, a parte autora afirma que desconhece o débito. 

Diante disso recorreu ao judiciário requerendo a declaração de 

inexistência de débito, e pleiteia indenização de ordem moral, pela 

negativação indevida. Pois bem Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à parte Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Em contestação juntou aos autos contrato, referente a 

proposta de emissão de cartão de crédito assinado pela parte autora, 

acompanhado de documentos pessoais, prova suficiente que justifica a 

existência do vínculo jurídico e regularidade do débito apontado na inicial, 

bem como, a adesão aos serviços prestados pela parte reclamada, visto 

que, trata se de elementos que indica a efetiva existência da dívida entre 

as partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? 

CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA 

DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZATÓRIA. DÉBITO REGULARMENTE LANÇADO. INSCRIÇÃO EM 

BANCOS DE DADOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR 

DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Uma das formas 

senão a única de adesão ao contrato de cartão de crédito é a simples 

liberação do cartão e o seu uso, sendo que os encargos cobrados e o 
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valor atualizado do débito constam nas faturas regularmente enviadas ao 

consumidor. Não há, muitas vezes, documento físico firmado por qualquer 

das partes, havendo adesão aos serviços oferecidos mediante o simples 

desbloqueio da moeda plástica e o início da sua fruição, sendo impossível 

à administradora do cartão demonstrar a existência de um contrato, 

canhoto ou documento assinado na exata quantia inquinada pela parte, 

mas apenas comprovar a regular utilização do crédito. 2. A inversão do 

ônus da prova prevista no Diploma Consumerista (art. 6º, inc. VIII) não 

instituiu nova distribuição estática do ônus probatório, agora sempre em 

desfavor do fornecedor o que sequer distribuição seria, possuindo, ao 

contrário, natureza relativa. A partir de uma leitura contemporânea acerca 

da Teoria da Prova, cujo estudo conduz para uma distribuição dinâmica do 

ônus probatório, a prova incumbe a quem tem melhores condições de 

produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. Havendo prova 

robusta dos fatos extintivos do direito da autora produzida pela 

demandada (art. 373, inc. II, do CPC), competia à demandante comprovar 

minimante a incorreção dos dados ou mesmo o pagamento dos débitos, 

fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 3. 

Não existem faturas de cartão de crédito produzidas bilateralmente. Ou o 

consumidor autor, que postulou a exibição das faturas, impugna 

especificamente quais transações não são legítimas, ou aquiesce com as 

compras realizadas. O que não pode mais ser admitido na atual conjuntura 

do processo civil brasileiro é a conduta anticooperativa e adversarial, do 

litigar por litigar, insistindo-se em afirmações já robustamente elididas com 

a apresentação da defesa. 4. A autora restou inadimplente frente à 

instituição financeira, originando a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, configurando este ato mero exercício regular de 

direito da ré, uma vez que esta é credora do autor, por força do contrato 

de cartão de crédito entabulado. Cabe ao devedor diligenciar no intuito de 

adimplir os valores assumidos, a fim de evitar a inadimplência e, por óbvio, 

as consequências dela decorrentes. APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Aquele que altera a verdade dos fatos e 

procede de modo temerário ou visando a objetivo ilegal em qualquer 

incidente ou ato do processo é reputado litigante de má-fé (art. 80, inc. II e 

III do CPC), incidindo nas penas do art. 81 do referido Diploma Processual. 

2. A conduta configuradora da litigância de má-fé exige que a parte utilize 

de procedimentos escusos com o objetivo de vencer a lide, violando o 

princípio da cooperação, positivado no art. 6º do Novo Código de 

Processo Civil. 3. Caso dos autos em que a parte autora insiste na tese da 

inexistência da dívida mesmo após a ré ter comprovado cabalmente o 

inadimplemento. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077354553, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Cláudio Luís Martinewski, Redator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 

02/10/2018). Contudo, em que pese à alegação da parte reclamante de 

que não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. Em suma, as provas são insuficientes para que se imponha a 

parte reclamada a obrigação de indenizar. Com o era da parte autora o 

ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, conforme o artigo 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, não há alternativa, senão 

a rejeição do pedido inicial. “Se as partes, a quem cabe provar o alegado, 

não o fazem ou não o conseguem satisfatoriamente , havendo colisão de 

provas ou até mesmo insuficiência de provas, outro caminho não resta 

senão a improcedência da ação.” – cf. Gildo dos Santos in “A pr ova no 

processo civil ” – Saraiva, S. Paulo, 1975, p.87. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Outrossim, a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Não podemos confundir 

a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de 

seus serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o 

pagamento das cobranças. No presente caso não vislumbro a conduta 

descrita no dispositivo legal art. 80, inciso I e II do NCPC, os argumentos 

por si só não configura a litigância de má-fé. Assim não há como se 

acolher a declaração de inexistência de relação jurídica. Assim, não há 

como conhecer o pedido inicial. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. INDEFIRO o 

pedido de litigância de má-fé. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Adelita 

Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do 

art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1013460-84.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JOAO MARCOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por JOAO MARCOS DA SILVA 

contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas em que se alega 

a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 
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observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016962-31.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WELIGTON BASILIO REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 

da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em 

audiência de conciliação entabularam acordo conforme id 30199245. 

Desse modo, imperioso se faz a homologação do referido acordo, tendo 

em vista que não há ictu oculi nenhum vício de vontade e defeito do 

negócio jurídico capaz de macular o pacto entabulado entre as partes, não 

havendo, portanto, qualquer óbice legal à celebração da transação 

pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois 

não vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, nem a 

existência de defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos 

interesses. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que 

as partes definem a solução do conflito que os envolve e que produz 

efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, 

assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA, para que surta 

e produza os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de 

Processo Civil), o ACORDO entabulado pelas partes nos moldes em que 

fora celebrado, observando que foram preservados os interesses e 

vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em consequência, 

OPINO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

TRANSITADO EM JULGADO e cumpridas as determinações supra, 

INTIMEM-SE as partes e não havendo manifestações, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as demais formalidades legais. Publique-se, 

intime-se e cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Rondonópolis-MT, Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016013-07.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JAILSON AURELIANO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por JAILSON AURELIANO DOS 

SANTOS contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

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

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, 

faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014281-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODILENA FERREIRA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014281-88.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ODILENA FERREIRA BORGES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar 

Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste 

Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar de 

matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A 

arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, 

dispensável a prova técnica acenada, assim como demonstrado o 

interesse de agir da parte. Afastada a preliminar. Não se mostra 

configurada a alegada falta de interesse de agir, a ação proposta é útil e 

necessária (adequada) ao provimento jurisdicional reclamado, estando 

presente, pois, o interesse processual da parte autora. Rejeito a 

preliminar. Passo ao exame do mérito. Em síntese a parte reclamante 

afirma que recebeu várias faturas de recuperação de consumo, com 

valores exorbitantes, referente aos meses 01/2018 no valor de R$ 867,92, 

mês 02/2018 no valor de R$ 945,38, mês 03/2018 no valor de R$ 877,08, 

mês 4/2018 no valor de R$ 1009,96, mês 07/2018 no valor de R$ 884,39, 

mês 08/2018 no valor de R$ 648,60, no total de R$ 5.233,33 (cinco mil 

duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). A parte autora, 

alega que procurou o Procon, porém restou não obteve êxito. Recorre ao 

judiciário, requerendo a declaração de inexistência de débito, a exclusão 

do nome dos órgão de proteção ao crédito, pleiteia ainda indenização por 

danos morais. Pois bem Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Citada, incumbe à Reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços. Não 

havendo provas ao contrário, a declaração de inexistência de débito 

merece ser acolhida, embora tenha alegado a existência de relação 

jurídica entre as partes em contestação. Em contestação, a parte 

reclamada afirmou que a cobrança é devida, uma vez que, os débitos em 

questão, trata-se de consumo mensal regular de energia. Não se trata de 

recuperação de consumo e sim do efetivo consumo pela parte autora. In 

casu, competia a parte Ré comprovar as razões que alteraram o valor da 

média de consumo na unidade consumidora da parte autora, ônus do qual 

não se desincumbiu, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Em impugnação a contestação a parte 

reclamante reitera os termos da inicial, e informa que após a substituição 

do medido na unidade consumidora da parte autora, a média de consumo 

que oscilava entre 1343 kWh e 675 kWh, foi reduzida para 232 kWh. Em 

análise ao conjunto probatório, no que tange ao pedido de inexistência do 

débito em discussão, deve prosperar. Conquanto, se faz necessária a 

revisão de consumo das referidas faturas, tendo em vista que a parte 

autora assume que utiliza os serviços da concessionária devendo pagar 

por eles. Válido ainda ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa 

proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais 

da ampla defesa e do contraditório. Insta salientar, que as cobranças após 

o “REVISÃO” são válidas, ou seja, as faturas posteriores ao mês em 

discussão são devidas por representar o real consumo da parte. Por fim, 

adotando-se a nova inteligência ventilada pelo STJ 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 

Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 

6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA Parcial do pedido inicial, em consequência; 1. 

DECLARAR INEXISTENTE a dívida consubstanciada nas faturas dos 

referidos meses 01/2018 no valor de R$ 867,92, mês 02/2018 no valor de 

R$ 945,38, mês 03/2018 no valor de R$ 877,08, mês 4/2018 no valor de R$ 

1009,96, mês 07/2018 no valor de R$ 884,39, mês 08/2018 no valor de R$ 

648,60, no total de R$ 5.233,33 (cinco mil duzentos e trinta e três reais e 

trinta e três centavos), desde já DETERMINO a REVISÃO das mesmas para 

fazer constar como consumo a média dos últimos 12 (doze) meses 

anteriores as faturas discutidas; 2. INDEFIRO o pedido de danos morais; 3. 

DETERMINO que a parte reclamada exclua o nome da parte autora dos 

órgãos de restrição ao crédito; 4. Torno definitiva a tutela deferida no id 

27465176. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016981-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016981-37.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MARIA LUISA OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por MARIA LUISA OLIVEIRA 

SILVA contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

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

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, 

faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 
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cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016756-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016756-17.2019.8.11.0003. REQUERENTE: STEPHANIE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. RELATORIO 

Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 

DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses 

excepcionais que, constatando-se antecipadamente não haver 

necessidade de produção de prova em audiência, o magistrado está 

autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, antes 

mesmo da citação do réu. Consigno que neste juízo já foram proferidas 

diversas sentenças de total improcedência em casos idênticos, 

dispensando-se, inclusive, a citação do réu, sendo assim, passo à 

prolação de sentença de imediato, nos termos do art. 332 do Código de 

Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO Cuida-se de Ação Reclamatória 

proposta por STEPHANIE SOUZA SILVA contra VIVO S.A. objetivando a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais em decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento, faturas e relatório de chamadas em que se alega a existência 

de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, 

verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de 

débitos, alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento, faturas e relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento, faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016975-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE OLIVEIRA MINELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016975-30.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALESSANDRA DE OLIVEIRA MINELLA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em 

sentenças 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. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Preliminar No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Análise 

do Mérito. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante pleiteia 

a declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais, alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

uma vez que, desconhece a dívida e nunca assinou contrato com a parte 

reclamada. Pois bem Contudo, em que pese à alegação da parte 

reclamante que inexiste qualquer vínculo jurídico, verifica-se que a parte 

reclamada juntou aos autos documentos que, comprovam a relação 

jurídica, tais como: ficha cadastral, histórico de pagamento desde 

novembro de 2017. Nesse sentido, fica evidente o consumo de energia 

pela parte autora. Sendo assim, não restam dúvidas sobre a existência da 

contratação e dos débitos em discussão. No entanto, verifica-se que a 

parte reclamada colacionou diversos documentos, bem como telas 

sistêmicas, ficha cadastral, onde existem todos os dados da parte 

reclamante, comprovando a prestação dos serviços. Ademais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe 

ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? TELEFONIA ? DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA ? INSCRIÇÃO EM 

SERASA ? DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS ? SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 
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dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão?. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte reclamante comprovar o pagamento 

dos débitos em atraso, o que não o fez. No presente caso não vislumbro a 

conduta descrita no dispositivo legal art. 80, inciso I e II do NCPC, os 

argumentos por si só não configura a litigância de má-fé. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações e, em consonância com o art. 487, I 

do Código de Processo opino pela IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, em 

via de consequência: 1. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto e, 

determino que a parte autora proceda ao pagamento do débito em 

discussão atrasados, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do 

efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação; 2. INDEFIRO o pedido em condenação por litigância 

de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016978-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI SOUSA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016978-82.2019.8.11.0003. REQUERENTE: FRANCIELI SOUSA MIRANDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 

da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por FRANCIELI SOUSA MIRANDA 

contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais em decorrência de negativação indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se 

que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, 

alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas. Ademais, nos termos do art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor 

sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da 

relação jurídica (telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016925-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016925-04.2019.8.11.0003. REQUERENTE: LUIS FERNANDO LIMA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos 

do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de 

Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 
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improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por LUIS FERNANDO LIMA DA 

SILVA contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas cadastral da 

unidade consumidora e faturas detalhadas em que se alega a existência 

de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, 

verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de 

débitos, alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas. Ademais, nos termos do art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor 

sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da 

relação jurídica (telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014721-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GELCI ALVES MERA DE BAIRROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014721-84.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GELCI ALVES MERA DE BAIRROS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em sentença. 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. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Preliminar 

Citada, a parte reclamada em preliminar de contestação apontou a 

necessidade da realização de audiência de instrução e julgamento. Deixo 

de acolher a preliminar, tendo em vista que, a lide comporta o julgamento 

antecipado, nos moldes preconizados pelo artigo355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, uma vez que não há a necessidade de produção de 

provas em audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido, não se 

pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário, o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Rejeito a preliminar. Quanto a 

preliminar de ausência de documento extraoficial do SPC ou SERASA, não 

merecem acolhimento, eis que preenchido os requisitos previstos no artigo 

14 da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar. Análise do Mérito. Conforme se 

depreende dos documentos acostados à inicial, referido débitos no valor 

de R$ 111,61(cento e onze reais e sessenta e um centavos), referente à 

um suposto contrato n. º 0240212745, seriam inexistentes. Sustenta a 

parte autora que não possui débito junto a reclamada. Em decorrência 

disso a negativação realizada pela reclamada foi indevida. Ao final recorre 

ao judiciário pleiteando danos morais, e declaração de inexistência de 

débito. Pois bem A Reclamada, em contestação afirmou que a cobrança é 

devida, e inexiste o dever de indenizar. Colacionou nos autos apenas telas 

sistêmicas e relatório de chamadas, os quais não tem valor probante, por 

ser provas unilaterais. Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT e desta 

T u r m a  R e c u r s a l ,  v e j a m o s ;  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º . : 

1006832-07.2018.8.11.0006 Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres 

Recorrente(s): MIULLEN RIBEIRO PIRES Recorrido(s): FUNDO DE 

INVESTIMENTO NPL I Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes 

Data do Julgamento: 02/03/2020 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1006832-07.2018.8.11.0006, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020). Incube a 

parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços. Razão assiste a parte reclamante e 

ver declarada a inexistência do débito e da relação jurídica em questão, 

uma vez que, a parte reclamada não trouxe documento hábil a comprovar 

suas alegações. Não resta dúvida que, o ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é 

da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Portanto, a declaração de inexistência de 

débito é medida que se impõe. Ademais a parte autora reclama de 

ausência de notificação sobre a inclusão de seu nome no cadastro de 

proteção ao crédito. Nesse sentido, conforme dicção da Súmula 359 do 

STJ, a notificação prévia é de responsabilidade do órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito. Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor 

do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Dano Moral Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido o entendimento da jurisprudência da Turma Recursal do 

TJMT: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

NEGATIVA DE DÉBITO - OUTRAS RESTRIÇÕES COMERCIAIS - 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS INDEVIDOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Contando o consumidor por equiparação com 

diversas restrições comerciais em seu nome, sem nenhuma referencia na 

petição inicial, não há o que se falar em indenização por danos morais, por 

força da orientação jurisprudencial oriunda do STJ. (RI, 2405/2012, DR. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 172 de 622



JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 11/12/2012, Data da publicação no DJE 07/01/2013) [grifou-se] 

Assim, caminho outro não há senão o da procedência parcial do pedido. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA parcial do pedido inicial, em consequência; 1. DECLARAR 

inexistente o débito R$ 111,61(cento e onze reais e sessenta e um 

centavos), referente à um suposto contrato n. º 0240212745, objeto da 

lide, com a exclusão definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito SCPC / SERASA; 2. INDEFIRO o pedido de danos 

morais. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016988-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAISE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016988-29.2019.8.11.0003. REQUERENTE: TAISE DA SILVA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do 

ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de 

Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por TAISE DA SILVA contra 

VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas em que se alega 

a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016539-71.2019.8.11.0003
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OTACIANA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016539-71.2019.8.11.0003. REQUERENTE: OTACIANA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

OTACIANA FERREIRA DOS SANTOS contra BANCO BRADESCO S/A 

objetivando declaração de inexistência de débito e Indenização por danos 

morais por inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte 

requerida de forma genérica afirma que não praticou ato ilícito, sendo 

indevido, portanto, o dano moral. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Mérito. No mérito, a questão posta à liça 

dispensa maiores considerações, uma vez que a Ré na sua contestação 

não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a 

afirmar que não há provas do Dano Moral. Salienta-se que o princípio do 

ônus da impugnação especificada exige a exposição individualizada em 

relação aos fatos articulados pela parte-autora na petição inicial, de modo 

que ao deixar de impugnar algum fato, incide sobre ele a presunção de 

veracidade. Quanto à pretensão de declaração de inexistência de relação 

jurídica e de inexistência de débito nada disse a Ré, incidindo sobre tais 

fatos a presunção de veracidade. Resta incontroverso dos autos que os 

valores cobrados pela Ré não são devidos. Resta incontroverso dos 

autos que os valores cobrados pela Ré não são devidos, o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Dos autos extrai-se que a Ré não se desincumbiu de 

seu ônus, pois não impugnou os fatos alegados pelo Autor e nem juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas. De 

outro norte, a reclamante juntou documentos, onde consta informação de 

que tais débitos foram lançados no rol de maus pagadores. Assim, a 

declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe. Quanto aos 

danos morais, diante dos fatos guerreados, o presente caso extrapola o 

aborrecimento e mero dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a 

reclamante por danos morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras 

reclamações à ré, e nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve 

seu nome inserido no Serviço de Proteção ao Crédito. O art. 186 do CC 

dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
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exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, 

surge o seu dever de indenizar. No caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito, o 

que torna desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 

conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem 

repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão 

somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar 

a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, 

tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima 

e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, o feito deve 

ser julgado procedente. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos objeto da lide, discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Sem 

custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do MMª. Juíza de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz 

Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012335-81.2019.8.11.0003
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012335-81.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: YASMIN TRINDADE MEIRELES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Consigno 

que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual 

passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Preliminar Em contestação, a empresa 

Reclamada alegou a incompetência deste Juizado para processamento da 

causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de 

realização de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim 

como demonstrado o interesse de agir da parte. Afasto a preliminar. Passo 

ao exame do mérito. Em síntese a parte reclamante afirma que é titular da 

unidade consumidor 6/13532049. Sustenta a parte autora que recebeu 

faturas com valores exorbitantes, sendo uma no valor de R$ 732,03 

(setecentos e trinta e dois reais e três centavos), com vencimento para 

julho/2019, R$ 1.208,81 (um mil duzentos e oito reais e oitenta e um 

centavos), com vencimento em agosto/2019, e R$ 1.108,25 ( um mil cento 

e oito reais e vinte e cinco centavos), com vencimento para 

Dezembro/2019. Recorre ao judiciário pleiteando a tutela Estatal. Pois bem 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Compulsando os autos e analisando o caso sub judice, a 

inexistência do débito em discussão deve prosperar. Conquanto, se faz 

necessária a revisão de consumo das referidas faturas, tendo em vista 

que a parte autora assume que utiliza os serviços da concessionária 

devendo pagar por eles. Válido ainda ponderar que a norma estabelecida 

pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Insta 

salientar, que as cobranças após o “REVISÃO” são válidas, ou seja, as 

faturas posteriores ao mês em discussão são devidas por representar o 

real consumo da parte. Dano Moral Quanto aos danos morais o Código 

Civil em seu artigo 186 dispõe que; “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o 

art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato 

ilícito cometido pela reclamada, surge o dever de indenizar a parte 

reclamante. Nada obstante, o dano moral nas circunstâncias em que 

tratam estes autos, de acordo com reiterada jurisprudência, não depende 

de comprovação de dano sofrido, bastando a demonstração do fato 

ocorrido, haja vista que a impossibilidade da medição do mal causado por 

técnica ou meio de prova do sofrimento. Torna desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo sofrido, conforme orienta o seguinte 

julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não 

há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela 

presumido, sendo o bastante para justificar a indenização”. (TJPR 4ª C. 

AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade 

Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação 

é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e 

do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 
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medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, em via de consequência; 1. DECLARAR INEXISTENTE a dívida 

consubstanciada nas faturas dos referidos valores R$ 732,03 

(setecentos e trinta e dois reais e três centavos), com vencimento para 

julho/2019, R$ 1.208,81 (um mil duzentos e oito reais e oitenta e um 

centavos), com vencimento em agosto/2019, e R$ 1.108,25 ( um mil cento 

e oito reais e vinte e cinco centavos), com vencimento para 

Dezembro/2019, determinando a REVISÃO das mesmas para fazer 

constar como consumo a média dos últimos 12 (doze) meses anteriores a 

fatura discutida; 2. CONDENO a parte reclamada ao pagamento de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de 

ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês 

até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta 

sentença. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016873-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016873-08.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDINEI DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente insta consignar que a requerida foi devidamente 

citada (id 27648668) em observância ao art.18, II da Lei nº 9.099/95 e, 

apesar de ter comparecido a audiência conciliatória, não apresentou 

contestação no prazo legal. Neste cenário, DECRETO a REVELIA da parte 

Requerida, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Entretanto, impera 

constar que à revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa 

necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se 

o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se por 

possível condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da 

revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato 

de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a procedência da 

ação. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, por onde a parte autora alega 

ter recebido revisão de faturamento no importe de R$ 4.609,01 (quatro mil 

e seiscentos e nove reais e um centavos), por suposta irregularidade 

capaz de causar faturamento inferior ao qual aduz não ter dado causa. 

Ao final a parte autora pugnou pela declaração de inexistência dos débitos 

e dos faturamentos lançados pela suposta irregularidade, além da 

condenação da requerida a indenização por danos morais. Pois bem. Os 

pedidos autorais são procedentes, senão vejamos. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do NCPC. A demandada estava pretendendo a recuperação de 

receita (dita de consumo), deveria proceder na forma prevista no art. 129 

da Res. ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado 

no mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação 

técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. 

Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que a reclamada não 

procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada, pois não 

acostou ou apresentou o TOI lavrado na presença do consumidor, 

violando os preceitos estabelecidos pela agência reguladora (ANEEL). 

Válido ainda ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger 

o consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de 

desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço 

promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, 

nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, 

retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o 

consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais. 

(TJMT - Apelação Cível nº 29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara 

Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” 

Desta feita, a omissão em obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, 

que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a 

Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia 

Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela Reclamada na 

exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa 

e do contraditório. Referente ao tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

vem definindo: Recurso Inominado nº 0068099-85.2013.811.0001 Origem: 

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Leonardo Luz Moura 

Recorrida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Data do 

Julgamento: 25/04/2017 E M E N T A - RECURSO INOMINADO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIOR - CONSUMIDOR NÃO 

NOTIFICADO PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA NO INMETRO. COBRANÇA 

INDEVIDA - CONSUMO ATÍPICO DEMONSTRADO - NECESSIDADE DE 

RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, 

desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o 

regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não 

ocorreu no caso em apreço. 1. O fornecimento de energia elétrica se 

caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma 

adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC. 2. 

Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a 

dívida se revela inexigível. 3. Havendo demonstração de cobrança em 

valor superior à media de consumo da unidade, sem provas da 

regularidade da aferição, torna-se necessária a retificação das faturas 

questionadas. 4. A parte reclamante, apesar de ter sido vítima de 

cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, portanto, não suportou situação ensejadora do dever 

de indenizar. 5. Para a configuração do dano moral é necessária 
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comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o 

inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso 

concreto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Por assim, e por 

tudo que consta dos autos tenho que a reclamada não comprova suas 

alegações a ponto de justificar a recuperação de consumo lançada contra 

a requerente, sendo por assim indevida. Insta salientar, que a nítida 

inexigibilidade da cobrança retroativa, todavia as cobranças após o 

“CONSERTO” da irregularidade estabelecendo seu funcionamento são 

válidas, ou seja, as faturas dos meses posteriores são devidas por 

representar o real consumo da parte. No que tange ao pedido de 

condenação em danos morais evidencia que houve corte de energia e o 

autor teve seu nome inserido no cadastro e inadimplentes, o Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à 

exordial para CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). DECLARO 

inexigível o débito da recuperação de consumo objeto dos autos. 

DETERMINO a exclusão dos débitos inseridos no extrato de negativação 

por ordem da empresa reclamada, devendo a mesma proceder com 

expedição de ofício para os respectivos órgãos solicitando a imediata 

exclusão do nome do autor de seus cadastros, sob pena de incorrer no 

cometimento do crime de desobediência. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução do reclamante, 

proceda a alteração no sistema para execução de sentença. Em seguida, 

apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o executado para 

pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem impugnação, 

expeça-se o Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015856-34.2019.8.11.0003. REQUERENTE: OEDSON SANTOS 

FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por OEDSON 

SANTOS FIGUEIREDO contra BANCO BRADESCO S/A objetivando 

declaração de inexistência de débito e Indenização por danos morais por 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida de 

forma genérica afirma que não praticou ato ilícito, sendo indevido, 

portanto, o dano moral. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Mérito. No mérito, a questão posta à liça 

dispensa maiores considerações, uma vez que a Ré na sua contestação 

não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a 

afirmar que não há provas do Dano Moral. Salienta-se que o princípio do 

ônus da impugnação especificada exige a exposição individualizada em 

relação aos fatos articulados pela parte-autora na petição inicial, de modo 

que ao deixar de impugnar algum fato, incide sobre ele a presunção de 

veracidade. Quanto à pretensão de declaração de inexistência de relação 

jurídica e de inexistência de débito nada disse a Ré, incidindo sobre tais 

fatos a presunção de veracidade. Resta incontroverso dos autos que os 

valores cobrados pela Ré não são devidos. Resta incontroverso dos 

autos que os valores cobrados pela Ré não são devidos, o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Dos autos extrai-se que a Ré não se desincumbiu de 

seu ônus, pois não impugnou os fatos alegados pelo Autor e nem juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas. De 

outro norte, a reclamante juntou documentos, onde consta informação de 

que tais débitos foram lançados no rol de maus pagadores. Assim, a 

declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe. Quanto aos 

danos morais, diante dos fatos guerreados, o presente caso extrapola o 

aborrecimento e mero dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a 

reclamante por danos morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras 

reclamações à ré, e nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve 

seu nome inserido no Serviço de Proteção ao Crédito. O art. 186 do CC 

dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, 

surge o seu dever de indenizar. No caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito, o 

que torna desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 

conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem 

repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão 

somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar 

a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, 

tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima 

e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, o feito deve 

ser julgado procedente. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 
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acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos objeto da lide, discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Sem 

custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do MMª. Juíza de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz 

Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) Leigo (a), na forma do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de 

execução do(a) reclamante, proceda a alteração no sistema para 

execução de sentença. Em seguida, apresentando o cálculo do valor 

devido, intime-se o(a) executado(a) para pagamento do débito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, em consonância com 

o parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Após o decurso 

do prazo, sem impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015691-84.2019.8.11.0003. REQUERENTE: TIAGO PINTO BUENO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por TIAGO PINTO BUENO contra 

VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas em que se alega 

a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que 

não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio 

Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010515-27.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GLEYSON DOS ANJOS GONCALVES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos em sentença. 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. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Preliminar Citada, a 

parte reclamada em preliminar de contestação alega a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova. Rejeito a preliminar com fundamento no artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Análise do Mérito. A 

parte autora em sua inicial afirma que desconhece a dívida existente, pois 

jamais efetuou qualquer negócio jurídico junto a instituição financeira. 

Assim, postula a declaração de inexistência do débito e requer indenizado 

pelos danos decorrentes da cobrança indevida no valor de R$ 

389,00(trezentos e oitenta e nove reais), com a retirada do nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Pois bem No caso em questão é patente a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em 

que figure instituições financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já 

havia sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Consigno que sendo o autor parte nitidamente hipossuficiente na relação 

de consumo, é ônus da reclamada a comprovação de que houve o formal 

e regular contrato, que deu origem a cobrança, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor A Reclamada, em 

contestação afirmou que os serviços foram contratados e a cobrança é 

devida, e inexiste o dever de indenizar. Não juntou provas de suas 

alegações. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos serviços, tais como: cópia 

do contrato contendo a assinatura da parte reclamante, entretanto, assim 

não o fez. Ou seja, o ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação 

jurídica e do débito é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA 

DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO. DANO MORAL 
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CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. RECURSO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078696192, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 

12/09/2018). Dano Moral O dano moral, à luz da Constituição Federal 

vigente, nada mais é do que a ofensa à dignidade da pessoa humana. 

Quanto à comprovação do dano moral explícita é a doutrina de Sergio 

Cavalieri Filho no sentido de que: “(...) Se a ofensa é grave e de 

repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 

pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; 

deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que provada 

a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção homnis ou facti, que decorre das 

regras de experiência comum.”(Cavalieri, Sergio Filho. Programa de 

Responsabilidade Civil. 4ed. Ver. e atual. Editora Malheiros, 2003. p.102) 

Conforme entendimento doutrinário acima colacionado, restou comprovado 

nos autos que a parte autora sofreu dano moral ao ter sua dignidade 

atingida diante da negativação indevida. No caso concreto, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a 

situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e 

em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito R$ 389,00(trezentos e 

oitenta e nove reais), referente à um suposto contrato n.º 

045803721000040, objeto da lide, com a exclusão definitiva do nome da 

parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA; 2. 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo 

INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo 

pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana Santos Juíza Leiga Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução 

do(a) reclamante, proceda a alteração no sistema para execução de 

sentença. Em seguida, apresentando o cálculo do valor devido, intime-se 

o(a) executado(a) para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º 

do artigo 523 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem 

impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015855-49.2019.8.11.0003. REQUERENTE: SEBASTIAO OTAVIO GOMES 

DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por SEBASTIAO OTAVIO 

GOMES DE SOUZA contra VIVO S.A. objetivando a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento, faturas e relatório de chamadas em que se alega a existência 

de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, 

verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de 

débitos, alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento, faturas e relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento, faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015745-50.2019.8.11.0003. REQUERENTE: OSVALDO BARGAS 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado 
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o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por OSVALDO BARGAS 

GONÇALVES contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

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

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, 

faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014255-90.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: POLLYANNA ROSA PAES DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes 

em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Passo ao exame do mérito. Em síntese a parte reclamante afirma que é 

titular da unidade consumidora 6/9372200-7. Sustenta que recebeu duas 

faturas com valores exorbitantes, referente a irregularidade no consumo, 

sendo primeira parcela no valor de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e 

nove reais) e a segunda parcela no valor de R$ 561,68 (quinhentos e 

sessenta e um reais e sessenta e oito centavos). Ao final requer a 

declaração da inexistência dos débitos em questão e indenização por 

danos morais e exclusão do nome dos órgãos de restrição ao crédito. Pois 

bem Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Citada, incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços. Não 

havendo provas ao contrário, a declaração de inexistência de débito 

merece ser acolhida, embora tenha alegado a existência de relação 

jurídica entre as partes em contestação. Ademais a parte reclamada não 

trouxe documento hábil a comprovar, tais termo de ocorrência de 

irregularidade (TOI), bem como, fotografias a unidade consumidora 

violada. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In 

casu, competia a parte Ré comprovar as razões que alteraram o valor da 

média de consumo na unidade consumidora da parte autora, ônus do qual 

não se desincumbiu. Dano Moral Quanto aos danos morais o Código Civil 

em seu artigo 186 dispõe que; “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o 

art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato 

ilícito cometido pela reclamada, surge o dever de indenizar a parte 

reclamante. Nada obstante, o dano moral nas circunstâncias em que 

tratam estes autos, de acordo com reiterada jurisprudência, não depende 

de comprovação de dano sofrido, bastando a demonstração do fato 

ocorrido, haja vista que a impossibilidade da medição do mal causado por 

técnica ou meio de prova do sofrimento. Torna desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo sofrido, conforme orienta o seguinte 

julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não 

há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela 

presumido, sendo o bastante para justificar a indenização”. (TJPR 4ª C. 

AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade 

Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação 

é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e 

do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. Diante do Exposto, e em consonância 

com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA Parcial do pedido inicial, em consequência; 

1. DECLARAR inexistente o débito objeto da lide, com exclusão definitiva 
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do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito; 2. CONDENO 

a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de 

indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, 

ambos contados da data da publicação desta sentença; 3. Torno definitiva 

a tutela deferida no id 27341220. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis/MT, 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Vistos. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz (a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o 

prazo recursal, havendo pedido de execução do(a) reclamante, proceda a 

alteração no sistema para execução de sentença. Em seguida, 

apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o(a) executado(a) para 

pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem impugnação, 

expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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VIVO S.A. (REQUERIDO)
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1014870-80.2019.8.11.0003. REQUERENTE: APARECIDA SIMOES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por APARECIDA SIMOES contra 

VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas em que se alega 

a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que 

não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio 

Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araujo Borges Juíza de Direito
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1013426-12.2019.8.11.0003. REQUERENTE: WANDERLEY AERCIO 

BARROS DE AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO 

Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 

DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses 

excepcionais que, constatando-se antecipadamente não haver 

necessidade de produção de prova em audiência, o magistrado está 

autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, antes 

mesmo da citação do réu. Consigno que neste juízo já foram proferidas 

diversas sentenças de total improcedência em casos idênticos, 

dispensando-se, inclusive, a citação do réu, sendo assim, passo à 

prolação de sentença de imediato, nos termos do art. 332 do Código de 

Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO Cuida-se de Ação Reclamatória 

proposta por WANDERLEY AERCIO BARROS DE AMORIM contra VIVO 

S.A. objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas em que se alega 

a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que 
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não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio 

Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araujo Borges Juíza de Direito
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016063-33.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ANA PATRICIA MEDEIROS DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos 

do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de 

Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por ANA PATRICIA MEDEIROS 

DE ALMEIDA contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas cadastral da 

unidade consumidora, histórico de consumo e faturas detalhadas em que 

se alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração 

de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

cadastral da unidade consumidora, histórico de consumo e faturas 

detalhadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo 

do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, telas cadastral da unidade consumidora, histórico de 

consumo e faturas detalhadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Após o decurso do prazo, sem impugnação, expeça-se 

Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014563-29.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WELLISSON PIRES DE SOUZA REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito dos Juizados 

Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso sub judice, por se tratar de 

um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Em 

sistema dos Juizados Especiais, o Juiz não está obrigado a rebater todas 

as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença 

os elementos formadores de sua convicção. O julgador não está obrigado 

a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, possuindo o 

dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar 

(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo 

após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra 

a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era 

incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 

21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 

3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Passo ao exame do mérito. 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. No caso em questão é patente a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que figure instituições 

financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já havia sumulado a 

matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Em síntese 

a parte reclamante requer a declaração de inexistência de débito no valor 

de R$ 1.858,78 (um mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito 

centavos), referente ao contrato nº 101630012726316, uma vez que, não 

realizou transação financeira com a parte reclamada. Diante disso 

recorreu ao judiciário requerendo não só a declaração de inexistência de 

débito, como também pleiteia indenização de ordem moral, pela 

negativação indevida. Pois bem Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 
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inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à parte Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Em contestação juntou aos autos uma cédula de crédito 

bancário de nº 10163001272631, assinada pela parte autora, em 

24.05.2016, prova suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e 

regularidade do débito apontado na inicial, bem como, a adesão aos 

serviços prestados pela parte reclamada, visto que, trata se de elementos 

que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO 

COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? CONTRATO APRESENTADO 

NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 

? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO 

OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? 

INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado 

suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser 

considerado exercício legal de direito a inclusão regular do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme estabelece o 

art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de 

três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo 

causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável 

deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, 

Publicado no DJE 10/08/2017). APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. 

DÉBITO REGULARMENTE LANÇADO. INSCRIÇÃO EM BANCOS DE DADOS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Uma das formas senão a única de 

adesão ao contrato de cartão de crédito é a simples liberação do cartão e 

o seu uso, sendo que os encargos cobrados e o valor atualizado do 

débito constam nas faturas regularmente enviadas ao consumidor. Não 

há, muitas vezes, documento físico firmado por qualquer das partes, 

havendo adesão aos serviços oferecidos mediante o simples desbloqueio 

da moeda plástica e o início da sua fruição, sendo impossível à 

administradora do cartão demonstrar a existência de um contrato, canhoto 

ou documento assinado na exata quantia inquinada pela parte, mas 

apenas comprovar a regular utilização do crédito. 2. A inversão do ônus 

da prova prevista no Diploma Consumerista (art. 6º, inc. VIII) não instituiu 

nova distribuição estática do ônus probatório, agora sempre em desfavor 

do fornecedor o que sequer distribuição seria, possuindo, ao contrário, 

natureza relativa. A partir de uma leitura contemporânea acerca da Teoria 

da Prova, cujo estudo conduz para uma distribuição dinâmica do ônus 

probatório, a prova incumbe a quem tem melhores condições de 

produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. Havendo prova 

robusta dos fatos extintivos do direito da autora produzida pela 

demandada (art. 373, inc. II, do CPC), competia à demandante comprovar 

minimante a incorreção dos dados ou mesmo o pagamento dos débitos, 

fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 3. 

Não existem faturas de cartão de crédito produzidas bilateralmente. Ou o 

consumidor autor, que postulou a exibição das faturas, impugna 

especificamente quais transações não são legítimas, ou aquiesce com as 

compras realizadas. O que não pode mais ser admitido na atual conjuntura 

do processo civil brasileiro é a conduta anticooperativa e adversarial, do 

litigar por litigar, insistindo-se em afirmações já robustamente elididas com 

a apresentação da defesa. 4. A autora restou inadimplente frente à 

instituição financeira, originando a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, configurando este ato mero exercício regular de 

direito da ré, uma vez que esta é credora do autor, por força do contrato 

de cartão de crédito entabulado. Cabe ao devedor diligenciar no intuito de 

adimplir os valores assumidos, a fim de evitar a inadimplência e, por óbvio, 

as consequências dela decorrentes. APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Aquele que altera a verdade dos fatos e 

procede de modo temerário ou visando a objetivo ilegal em qualquer 

incidente ou ato do processo é reputado litigante de má-fé (art. 80, inc. II e 

III do CPC), incidindo nas penas do art. 81 do referido Diploma Processual. 

2. A conduta configuradora da litigância de má-fé exige que a parte utilize 

de procedimentos escusos com o objetivo de vencer a lide, violando o 

princípio da cooperação, positivado no art. 6º do Novo Código de 

Processo Civil. 3. Caso dos autos em que a parte autora insiste na tese da 

inexistência da dívida mesmo após a ré ter comprovado cabalmente o 

inadimplemento. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077354553, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Cláudio Luís Martinewski, Redator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 

02/10/2018). Contudo, em que pese à alegação da parte reclamante de 

que não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. Em suma, as provas são insuficientes para que se imponha a 

parte reclamada a obrigação de indenizar. Com o era da parte autora o 

ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, conforme o artigo 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, não há alternativa, senão 

a rejeição do pedido inicial. “Se as partes, a quem cabe provar o alegado, 

não o fazem ou não o conseguem satisfatoriamente , havendo colisão de 

provas ou até mesmo insuficiência de provas, outro caminho não resta 

senão a improcedência da ação.” – cf. Gildo dos Santos in “A pr ova no 

processo civil ” – Saraiva, S. Paulo, 1975, p.87. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Outrossim, a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Não podemos confundir 

a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de 

seus serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o 

pagamento das cobranças. Assim não há como se acolher a declaração 

de inexistência de relação jurídica. Assim, não há como conhecer o pedido 

inicial. Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Adelita 

Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do 

art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014415-18.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDICARLOS RODRIGUES RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as 

partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Passo ao exame do mérito. Nos caso sub judice, por se tratar de 

um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina a preliminar diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Em 

sistema dos Juizados Especiais, o Juiz não está obrigado a rebater todas 

as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença 

os elementos formadores de sua convicção. O julgador não está obrigado 
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a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, possuindo o 

dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar 

(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo 

após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra 

a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era 

incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 

21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 

3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Análise do Mérito Verifico estar 

o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em síntese à parte autora sustenta que seu nome foi 

negativado indevidamente pela parte reclamada por débitos não 

contratados no valor de R$ 92,75 (noventa e dois reais e setenta e cinco 

centavo), referente ao contrato nº 0348670775. Recorre ao judiciário 

requerendo a declaração de inexistência do débito, uma vez que, nunca 

contratou com a parte reclamada, e pleiteia indenização por danos morais. 

Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Cabe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em peça 

contestatória a parte reclamada encartou aos autos, áudio de contratação 

dos serviços, além de relatório de ligações, prova suficiente que justifica a 

existência do vínculo jurídico e a regularidade do débito apontado na inicial, 

visto que, trata se de elementos que indica a efetiva existência da dívida 

entre as partes. Contudo, em que pese à alegação da reclamante de que 

não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. Neste sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do 

TJMT, senão vejamos: RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – 

REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - 

EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO 

QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC - COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA –HISTÓRICO DE LIGAÇÕES DE 2011 A 2016 E 

PAGAMENTOS - NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (Data de julgamento:03.09.2019, TRU-MT RI n° 

8011999-51.2016.8.11.0006 - PJE) APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO 

CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? 

DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. No presente caso não 

vislumbro a conduta descrita no dispositivo legal art. 80, inciso I e II do 

NCPC, os argumentos por si só não configura a litigância de má-fé. 

Ademais, conforme dicção da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é 

de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito. Veja-se; Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1. INDEFIRO o 

pedido de litigância de má fé; 2. JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento do 

débito em discussão atrasados, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a 

partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação; Sem condenação nos ônus da sucumbência, 

por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 

9.099/95); Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1013427-94.2019.8.11.0003 REQUERENTE: KARLLA CONCEICAO 

ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO 

Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 

DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses 

excepcionais que, constatando-se antecipadamente não haver 

necessidade de produção de prova em audiência, o magistrado está 

autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, antes 

mesmo da citação do réu. Consigno que neste juízo já foram proferidas 

diversas sentenças de total improcedência em casos idênticos, 

dispensando-se, inclusive, a citação do réu, sendo assim, passo à 

prolação de sentença de imediato, nos termos do art. 332 do Código de 

Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO Cuida-se de Ação Reclamatória 

proposta por KARLLA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA contra VIVO S.A. 
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objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais em decorrência de negativação indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico 

de pagamento, faturas, relatório de chamadas e contrato em que se alega 

a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento, faturas, relatório de chamadas e 

contrato. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu 

direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas, 

relatório de chamadas e contrato), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013346-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SEBASTIAO DAMAZIO DIAS DE SOUSA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis 

entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Passo ao exame do mérito. Nos caso sub judice, por se 

tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com 

base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), 

deixo de examina a preliminar diante do indeferimento do pleito no mérito, já 

que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Em 

sistema dos Juizados Especiais, o Juiz não está obrigado a rebater todas 

as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença 

os elementos formadores de sua convicção. O julgador não está obrigado 

a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, possuindo o 

dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar 

(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo 

após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra 

a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era 

incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 

21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 

3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Análise do Mérito Verifico estar 

o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A parte autora em sua inicial sustenta que seu nome foi 

negativado indevidamente pela parte reclamada por débitos não 

contratados no valor de R$ 334,21 (trezentos e trinta e quatro reais e vinte 

e um centavos). Recorre ao judiciário requerendo a declaração de 

inexistência do débito, uma vez que, nunca contratou com a parte 

reclamada, e pleiteia indenização por danos morais. Pois bem. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Cabe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Em peça contestatória a parte reclamada encartou 

aos autos, termo de adesão e contratação de serviços, com assinatura da 

parte autora, acompanhado dos documentos pessoais, além de relatório 

de ligações, prova suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e 

a regularidade do débito apontado na inicial, visto que, trata se de 

elementos que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. 

Contudo, em que pese à alegação da reclamante de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada não merece acolhimento. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

RELAÇÃO DE CONSUMO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE - EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –HISTÓRICO DE 

LIGAÇÕES DE 2011 A 2016 E PAGAMENTOS - NÍTIDA TENTATIVA DE 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Data de 

julgamento:03.09.2019, TRU-MT RI n° 8011999-51.2016.8.11.0006 - PJE) 

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO 

COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? CONTRATO APRESENTADO 

NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 

? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO 

OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? 

INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado 

suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser 

considerado exercício legal de direito a inclusão regular do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme estabelece o 

art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de 

três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo 

causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável 

deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, 

Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a parte reclamada 

alegar, em sua defesa todas as provas em direito admitidas, 

principalmente de natureza documental, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 
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deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. No presente caso não 

vislumbro a conduta descrita no dispositivo legal art. 80, inciso I e II do 

NCPC, os argumentos por si só não configura a litigância de má-fé. 

Ademais, conforme dicção da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é 

de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito. Veja-se; Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1. INDEFIRO o 

pedido de litigância de má fé; 2. JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento do 

débito em discussão atrasados, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a 

partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação; Sem condenação nos ônus da sucumbência, 

por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 

9.099/95); Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013353-40.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA VERONICA LOPES DE SOUSA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis 

entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Passo ao exame do mérito. Nos caso sub judice, por se 

tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com 

base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), 

deixo de examina a preliminar diante do indeferimento do pleito no mérito, já 

que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Em 

sistema dos Juizados Especiais, o Juiz não está obrigado a rebater todas 

as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença 

os elementos formadores de sua convicção. O julgador não está obrigado 

a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, possuindo o 

dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar 

(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo 

após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra 

a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era 

incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 

21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 

3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Análise do Mérito Verifico estar 

o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A parte autora em sua inicial sustenta que seu nome foi 

negativado indevidamente pela parte reclamada por débitos não 

contratados no valor de R$ 322,33 (trezentos e vinte e dois reais e trinta e 

três centavos). Recorre ao judiciário requerendo a declaração de 

inexistência do débito, uma vez que, nunca contratou com a parte 

reclamada, e pleiteia indenização por danos morais. Pois bem. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Cabe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Em peça contestatória a parte reclamada encartou 

aos autos, termo de adesão e contratação de serviços, com assinatura da 

parte autora, acompanhado dos documentos pessoais, prova suficiente 

que justifica a existência do vínculo jurídico e a regularidade do débito 

apontado na inicial, visto que, trata se de elementos que indica a efetiva 

existência da dívida entre as partes. Contudo, em que pese à alegação da 

reclamante de que não teria mantido relação comercial com a reclamada 

não merece acolhimento. Neste sentido, APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO 

CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? 

DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. No presente caso não 

vislumbro a conduta descrita no dispositivo legal art. 80, inciso I e II do 

NCPC, os argumentos por si só não configura a litigância de má-fé. 

Ademais, conforme dicção da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é 

de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito. Veja-se; Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 
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Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1. INDEFIRO o 

pedido de litigância de má fé; 2. JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento do 

débito em discussão atrasados, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a 

partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação; Sem condenação nos ônus da sucumbência, 

por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 

9.099/95); Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015308-09.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KELLY FERREIRA QUEIROZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes 

em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Passo ao exame do mérito. Nos caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina a preliminar diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Em 

sistema dos Juizados Especiais, o Juiz não está obrigado a rebater todas 

as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença 

os elementos formadores de sua convicção. O julgador não está obrigado 

a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, possuindo o 

dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar 

(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo 

após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra 

a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era 

incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 

21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 

3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Análise do Mérito Verifico estar 

o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em síntese à parte autora sustenta que seu nome foi 

negativado indevidamente pela parte reclamada por débitos não 

contratados no valor de R$ 131,00 (cento e trinta e um reais), referente ao 

contrato nº 0244246462. Recorre ao judiciário requerendo a declaração 

de inexistência do débito, uma vez que, nunca contratou com a parte 

reclamada, e pleiteia indenização por danos morais. Pois bem. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Cabe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Em peça contestatória a parte reclamada encartou 

aos autos, termo de adesão e contratação dos serviços assinado pela 

parte autora, acompanhado dos documentos pessoais, além de relatório 

de ligações, prova suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e 

a regularidade do débito apontado na inicial, visto que, trata se de 

elementos que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. 

Contudo, em que pese à alegação da reclamante de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada não merece acolhimento. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

RELAÇÃO DE CONSUMO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE - EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –HISTÓRICO DE 

LIGAÇÕES DE 2011 A 2016 E PAGAMENTOS - NÍTIDA TENTATIVA DE 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Data de 

julgamento:03.09.2019, TRU-MT RI n° 8011999-51.2016.8.11.0006 - PJE) 

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO 

COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? CONTRATO APRESENTADO 

NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 

? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO 

OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? 

INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado 

suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser 

considerado exercício legal de direito a inclusão regular do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme estabelece o 

art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de 

três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo 

causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável 

deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, 

Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a parte reclamada 

alegar, em sua defesa todas as provas em direito admitidas, 

principalmente de natureza documental, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. No presente caso não 

vislumbro a conduta descrita no dispositivo legal art. 80, inciso I e II do 

NCPC, os argumentos por si só não configura a litigância de má-fé. 

Ademais, conforme dicção da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é 

de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito. Veja-se; Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 186 de 622



Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1. INDEFIRO o 

pedido de litigância de má fé; 2. JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento do 

débito em discussão atrasados, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a 

partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação; Sem condenação nos ônus da sucumbência, 

por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 

9.099/95); Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016653-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SHELY TATIANE RIBEIRO DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o 

processo, verifico que a parte autora postula pela desistência da ação, 

manifestando assim, seu desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido, anoto que em sede de Juizados Especiais o pedido de desistência 

pode ser feito sem a necessidade da anuência da parte contrária, 

conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o arquivamento do 

processo é medida que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO 

por sentença o pedido de desistência da ação formulado pelo reclamante, 

para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO a 

liminar, caso tenha sido concedida. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, INTIMEM-SE as partes e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013741-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MARIA DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013741-40.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LIDIA MARIA DE CASTRO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as 

partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Passo ao exame do mérito. Nos caso sub judice, por se tratar de 

um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina a preliminar diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Em 

sistema dos Juizados Especiais, o Juiz não está obrigado a rebater todas 

as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença 

os elementos formadores de sua convicção. O julgador não está obrigado 

a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, possuindo o 

dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar 

(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo 

após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra 

a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era 

incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 

21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 

3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Análise do Mérito Verifico estar 

o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A parte autora em síntese, afirma que teve seu nome 

negativado nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada por débitos 

não contratados nos valores de R$ 91,75 (noventa e um reais e setenta e 

cinco centavos), R$ 66,55 (sessenta e seis reais e cinquenta e cinco 

centavos), e R$ 105,82 (cento e cinco reais e oitenta dois centavos). 

Recorre ao judiciário requerendo a declaração de inexistência do débito, 

uma vez que, nunca contratou a parte reclamada, e pleiteia indenização 

por danos morais. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Em peça contestatória a parte reclamada encartou aos 

autos, termo de adesão e contratação de serviços, com assinatura da 

parte autora, acompanhado dos documentos pessoais, além de relatório 

de ligações, prova suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e 

a regularidade do débito apontado na inicial, visto que, trata se de 

elementos que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. 

Contudo, em que pese à alegação da reclamante de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada não merece acolhimento. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

RELAÇÃO DE CONSUMO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE - EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –HISTÓRICO DE 

LIGAÇÕES DE 2011 A 2016 E PAGAMENTOS - NÍTIDA TENTATIVA DE 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Data de 

julgamento:03.09.2019, TRU-MT RI n° 8011999-51.2016.8.11.0006 - PJE) 

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO 

COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? CONTRATO APRESENTADO 

NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 

? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO 

OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? 

INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado 

suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser 

considerado exercício legal de direito a inclusão regular do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme estabelece o 

art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de 

três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo 

causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável 

deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, 

Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a parte reclamada 
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alegar, em sua defesa todas as provas em direito admitidas, 

principalmente de natureza documental, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Em peça impugnativa a parte autora requer 

a desistência do prosseguimento da ação, em razão da necessidade de 

produção de prova pericial. In casu, razão não assiste à parte reclamante, 

uma vez que, o art. 32 da Lei nº 9.099/95 nos mostra que todos os meios 

de prova, são hábeis para provar a veracidade dos fatos, desde que 

moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei. Todavia, rejeito 

o pedido Assim não há como se acolher a declaração de inexistência de 

relação jurídica. No presente caso não vislumbro a conduta descrita no 

dispositivo legal art. 80, inciso I e II do NCPC, os argumentos por si só não 

configura a litigância de má-fé. Ademais, conforme dicção da Súmula 359 

do STJ, a notificação prévia é de responsabilidade do órgão mantenedor 

do cadastro de proteção ao crédito. Veja-se; Súmula 359 – Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de 

consequência; 1. INDEFIRO o pedido de litigância de má fé. Sem 

condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95); Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016585-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA PAULA DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o 

processo, verifico que a parte autora postula pela desistência da ação, 

manifestando assim, seu desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido, anoto que em sede de Juizados Especiais o pedido de desistência 

pode ser feito sem a necessidade da anuência da parte contrária, 

conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o arquivamento do 

processo é medida que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO 

por sentença o pedido de desistência da ação formulado pelo reclamante, 

para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO a 

liminar, caso tenha sido concedida. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, INTIMEM-SE as partes e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016986-59.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VANUQUI LUAN SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Relatório. Cuida-se de reclamação proposta por VANUQUI LUAN 

SOUZA, em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. O cerne da controvérsia 

consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não manteve relação jurídica com a reclamada, desconhecendo a origem 

da negativação no valor de R$ 208,57 (duzentos e oito reais e cinquenta 

sete centavos), que ensejou a anotação junto ao SPC/Serasa. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. 

Preliminar(es). DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Rejeito a preliminar, haja 

vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao esgotamento da 

via administrativa. Ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito O documento acostado pela parte reclamante é 

suficiente ao deslinde da controvérsia. Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas” e faturas isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 
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CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais). DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) declarar a inexistência do débito no 

valor de R$$ 208,57 (duzentos e oito reais e cinquenta sete 

centavos)objeto da lide; e, b)condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso 

e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, 

serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução do (a) 

reclamante, proceda a alteração no sistema para execução de sentença. 

Em seguida, apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o (a) 

executado (a) para pagamento do debito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de acréscimo de multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do 

artigo 523 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem 

impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016241-79.2019.8.11.0003. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE ALVES 

FONTANELLI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado 

o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por PAULO HENRIQUE ALVES 

FONTANELLI contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

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

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, 

faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013536-11.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEILIANE DOS SANTOS VALE REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as 

partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Passo ao exame do mérito. Nos caso sub judice, por se tratar de 

um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina a preliminar diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Em 

sistema dos Juizados Especiais, o Juiz não está obrigado a rebater todas 

as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença 

os elementos formadores de sua convicção. O julgador não está obrigado 

a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, possuindo o 

dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar 

(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo 

após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra 
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a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era 

incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 

21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 

3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Análise do Mérito Verifico estar 

o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em síntese à parte autora sustenta que seu nome foi 

negativado indevidamente pela parte reclamada por débitos não 

contratados no valor de R$ 220,90 (duzentos e vinte reais e noventa 

centavos). Recorre ao judiciário requerendo a declaração de inexistência 

do débito, uma vez que, nunca contratou com a parte reclamada, e pleiteia 

indenização por danos morais. Pois bem. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Cabe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em 

peça contestatória a parte reclamada encartou aos autos, termo de 

adesão e contratação de serviços, com assinatura da parte autora, 

acompanhado dos documentos pessoais, além de relatório de ligações, 

prova suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e a 

regularidade do débito apontado na inicial, visto que, trata se de elementos 

que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. Contudo, em que 

pese à alegação da reclamante de que não teria mantido relação comercial 

com a reclamada não merece acolhimento. Neste sentido, o entendimento 

da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE 

CONSUMO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS 

PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC - 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –HISTÓRICO DE LIGAÇÕES DE 

2011 A 2016 E PAGAMENTOS - NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA 

VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (Data de julgamento:03.09.2019, TRU-MT RI 

n° 8011999-51.2016.8.11.0006 - PJE) APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO 

CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? 

DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças do reclamado. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. No presente caso não 

vislumbro a conduta descrita no dispositivo legal art. 80, inciso I e II do 

NCPC, os argumentos por si só não configura a litigância de má-fé. 

Ademais, conforme dicção da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é 

de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito. Veja-se; Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1. INDEFIRO o 

pedido de litigância de má fé; 2. JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento do 

débito em discussão atrasados, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a 

partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação; Sem condenação nos ônus da sucumbência, 

por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 

9.099/95); Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014967-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GOMES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014967-80.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GUILHERME GOMES CARDOSO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. Relatório. Cuida-se de 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 

ajuizada por GUILHERME GOMES CARDOSO em desfavor de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., requerendo a revisão contratual, e 

diminuição dos juros e cobranças abusivas, bem como a consignação de 

valores de parcelas. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. A aferição/verificação da existência de nulidade das 

cláusulas do referido contrato e suas implicações (juros, encargos, etc...), 

exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade 

técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre 

as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos. O feito é 

próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com 

inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, 

identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados. 

DISPOSITIVO Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e 

julgar o presente feito, e, em consequência, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 
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nada sendo requerido, arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010354-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010354-17.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIZA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS ALVES 

REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta 

por MARIZA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS ALVES, em desfavor 

de SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 

LTDA, objetivando declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais. Em resposta, a Reclamada sustenta a legalidade da 

cobrança, aduzindo que a parte reclamante efetuou diversos pedidos, 

sendo que dois destes restaram em aberto, apresentou documentos (nota 

fiscal, comprovante da entrega de produtos assinado pela filha da 

reclamante, e telas sistêmicas). Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar. No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. A parte Reclamada demonstrou a contratação efetiva do 

serviço e a existência do débito, a parte reclamante em impugnação 

alegou que não tinha nenhum conhecimento da sua inclusão nos 

cadastros de proteção ao crédito. Assim, desconhece suposta dívida 

realizada em seu nome. Pois bem, a prova produzida em contestação 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. A empresa Ré comprovou a utilização dos serviços 

e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da dívida. 

Assim não há como se acolher a declaração de inexistência de débito. 

DISPOSITIVO. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011618-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011618-69.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da lei 9.099/95. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois 

bem. Trata-se de reclamação proposta por JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA 

SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, o Reclamante pleiteia 

declaração de inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais. 

No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito 

dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente a relatar, 

passo a análise do Mérito. A parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, visando 

compensação por falha na prestação de serviços da Reclamada, ante a 

cobrança indevida de valores e consequente negativação. Em 

contestação, a parte Reclamada requereu a improcedência da demanda, 

oportunidade em que juntou documentos, (contrato de adesão 

devidamente assinado acompanhado de documento pessoal apresentado 

no momento da contratação, telas comprobatórias, tela cadastral, histórico 

de pagamentos, e relatório de chamadas), em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes e consequente débito. A parte Reclamante 

apresentou impugnação alegando que a assinatura constante no contrato 

apresenta gritante diferença, requerendo pericia grafotécnica. Analisando 

os documentos apresentados, não se vislumbra a divergência de 

assinatura apontada pela Reclamante, assim, inexiste a necessidade de 

perícia. A prova produzida em contestação demonstra a ausência de 

elementos para declarar a inexigibilidade da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. A empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços e em 

contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da dívida. Assim 

não há como se acolher a declaração de inexigibilidade de dívida. No que 

se refere à notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado 

do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela 

diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a 

Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que tange ao envio da 

referida notificação, não é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de 

proteção ao crédito. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida 

pela parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, 

bem como, diante da ausência de prova de regularidade de quitação da 

parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua procedência 

no valor de R$ 151,32 (cento e cinquenta e um reais e trinta e dois 

centavos). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o 

art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1- 

1- Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a 

parte autora proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de 

R$ 151,32 (cento e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 2- 2- Indefiro o pedido de 

condenação em litigância de má-fé, uma vez que não restou comprovado 

nos autos o dolo da parte autora. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Isabel 

Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 
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seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011614-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011614-32.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CRISTINA SILVA RAMOS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por 

CRISTINA SILVA RAMOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A. O cerne 

da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome 

da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação 

de que desconhece o débito que deu origem a negativação no valor de R$ 

366,69(trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos). 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. 

Ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito O documento acostado pela parte autora é suficiente ao deslinde 

da controvérsia. Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação e do 

consequente débito, (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; 

e-mail; etc...), sendo que as “telas de sistemas” e faturas isoladas e 

eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, 

cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à 

parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a parte Reclamante possui outras 

anotações junto ao SPC/Serasa, no entanto, são supervenientes à 

discutida na presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 

385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de 

outro(s) apontamento(s), como no presente caso, deve(m) ser levado(s) 

em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: 

a) declarar a inexistência do débito no valor de R$366,69(trezentos e 

sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos) objeto da lide; e, b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), a título de indenização por dano moral, com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos 

dados da parte Reclamante, referente à negativação aqui discutida, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução do (a) 

reclamante, proceda a alteração no sistema para execução de sentença. 

Em seguida, apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o (a) 

executado (a) para pagamento do debito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de acréscimo de multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do 

artigo 523 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem 

impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011658-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011658-51.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SIMONE MARIA DA SILVA REQUERIDO: N. L. BRESSAN 

HATAKEYAMA & CIA LTDA Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação 

proposta por SIMONE MARIA DA SILVA em face de N. L. BRESSAN 

HATAKEYAMA & CIA LTDA.O cerne da controvérsia consiste em analisar 

a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débito com a 

Reclamada, desconhecendo a origem dos seguintes débitos: de R$ 

124,71(cento e vinte e quatro reais e setenta e um centavos);referente ao 

Contrato n. º 0000000000000019502253; R$124,72 (cento e vinte e quatro 

reais e setenta e dois centavos), referente ao Contrato n. º 

0000000000000019502252; R$72,60 (setenta e dois reais e sessenta 

centavos), referente ao Contrato n.º 0000000000000016894114; R$72,60 

(setenta e dois reais e sessenta centavos), referente ao Contrato n.º 

0000000000000016894113; R$ 130,00(cento e trinta reais), referente ao 

Contrato n. º 0000000000000015916159 e de R$ 210,50 (duzentos e dez 

reais e cinquenta centavos),os quais ensejaram as anotações junto ao 

SPC/SERASA. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminar(es). - DA PRESCRIÇÃO. O termo inicial para a 

contagem da prescrição não é a data da inclusão dos dados da parte 
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Reclamante no órgão restritivo de crédito, mas sim a data do conhecimento 

sobre a negativação (Teoria da “actio nata” – ação ajuizável). Segundo o 

princípio da “actio nata”, a ação só nasce para o titular do direito vulnerado 

quando este toma ciência da lesão daí decorrente, iniciando-se a partir de 

então, o curso do prazo prescricional. Deste modo, havendo presunção 

de que a parte Reclamante ajuizou a demanda tão logo tomou 

conhecimento do fato, sem a competente demonstração do contrário pela 

parte Reclamada, não há que se falar em prescrição. Indefiro a preliminar. 

- DA NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O caso 

concreto revela discussão de relação comercial do tipo revenda, ou seja, 

não se enquadra na relação de consumo, sendo a parte Reclamante 

consumidora final. Deste modo, procede a preliminar, para não incidência 

do CDC. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação 

para julgamento antecipado. Diante da negativa da parte Reclamante em 

relação ao débito com a parte Reclamada, cabia a esta última comprovar a 

regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu. Desta forma, 

tenho que a parte Reclamada encaminhou indevidamente os dados da 

parte Reclamante aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Impende salientar que, cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, 

o dever de notificar previamente o devedor acerca de possível 

negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outro(s) apontamento(s), como no 

presente caso, deve(m) ser levado(s) em consideração para fixação do 

quantum indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e 

prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) declarar a inexistência 

dos débitos discutidos nestes autos; e, b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao 

SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco), dias, 

sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz (a) leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução do (a) 

reclamante, proceda a alteração no sistema para execução de sentença. 

Em seguida, apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o (a) 

executado (a) para pagamento do debito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de acréscimo de multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do 

artigo 523 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem 

impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011582-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DONIZETE ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011582-27.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE DONIZETE ROBERTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Relatório. Cuida-se de reclamação proposta por 

JOSÉ DOZINETE ROBERTO, em face de BANCO BRADESCO S.A. O cerne 

da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome 

da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação 

de que desconhece o débito que deu origem a negativação no valor de R$ 

616,43(seiscentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos). 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Rejeito a preliminar, haja vista não 

estar condicionada a prestação jurisdicional ao esgotamento da via 

administrativa. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – DOCUMENTO UNILATERAL 

O documento acostado pela parte Reclamante é suficiente ao deslinde da 

controvérsia. Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, impõem-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação e do 

consequente débito, (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; 

e-mail; etc...). Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da 

obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, 

cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à 

parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 
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2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para: a) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 616,43(seiscentos e 

dezesseis reais e quarenta e três centavos); e , b) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Oficie-se ao 

SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas 

decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte 

Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz (a) leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido 

o prazo recursal, havendo pedido de execução do (a) reclamante, 

proceda a alteração no sistema para execução de sentença. Em seguida, 

apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o (a) executado (a) para 

pagamento do debito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem impugnação, 

expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PINTO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011595-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROBERTO PINTO DE AMORIM REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

lei 9.099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de 

reclamação proposta por ROBERTO PINTO DE AMORIM em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A, o Reclamante pleiteia declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. No caso sub 

judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A 

parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, visando compensação por falha na 

prestação de serviços da Reclamada, ante a cobrança indevida de 

valores e consequente negativação. Em contestação, a parte Reclamada 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, (contrato de adesão devidamente assinado acompanhado de 

documento pessoal apresentado no momento da contratação, telas 

comprobatórias, tela cadastral, histórico de pagamentos, e relatório de 

chamadas), em que se alega a existência de relação jurídica entre as 

partes e consequente débito. A parte Reclamante apresentou 

manifestação, pugnando pela improcedência da contestação em razão da 

inexistência de comprovação do débito e da contratação. Pois bem, a 

prova produzida em contestação demonstra a ausência de elementos para 

declarar a inexistência do débito e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. A 

empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento da dívida. Assim não há como se 

acolher a declaração de inexistência de débito. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. - 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela parte Reclamada, 

dando conta da existência do serviço contratado, bem como, diante da 

ausência de prova de regularidade de quitação da parcela discutida na 

petição inicial, é de se concluir pela sua procedência no valor de R$ 

111,98(cento e onze reais e noventa e oito centavos). No caso, havendo 

outros valores pendentes de pagamento, deverá a parte Reclamada se 

socorrer da via própria, posto que o pedido contraposto está limitado ao 

objeto discutido na petição inicial. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e 

em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

via de consequência; 1- 1-Opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento do 

débito em discussão no valor de R$ 111,98(cento e onze reais e noventa 

e oito centavos), corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 2- 

2- Indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé, uma vez que 

não restou comprovado nos autos o dolo da parte autora. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011418-62.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA GELLIANE LOURENCO RODRIGUES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação 

proposta por MARIA GELLIANE LOURENÇO RODRIGUES, em face BANCO 

BRADESCO S.A A parte Reclamante alega não possuir débito algum com a 

Reclamada, desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 586,86(quinhentos e oitenta e seis 

reais e oitenta e seis centavos). Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar. DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - 

Ausência de extrato oficial do SPC ou SERASA O documento acostado 

pela parte reclamante é suficiente ao deslinde da controvérsia. Rejeito a 

preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação 

para julgamento antecipado. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a 
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demonstração inequívoca da contratação e do consequente débito 

(contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...). 

Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamante da obrigação processual 

que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Porém, a 

Reclamante possui restrição pré-existente, que estão sendo discutidas em 

juízo. Todavia, sem decisão definitiva, o que não demonstra certeza de 

ilegitimidade, fazendo incidir no caso concreto o teor da Súmula 385/STJ. 

Nesse sentido: “... Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas -, nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). ...” (STJ – DM - AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL Nº 369.833 - SP - 2013/0195021-9 – rel. min. Luis 

Felipe Salomão – j. 30/09/2013 – DJe 08/10/2013). Grifei. “Ementa: 

RECURSO INOMINADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES NEGATIVAS 

PRÉ-EXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NOS TERMOS 

DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS – 2ª T – RI nº 0061302-78.2016.8.21.9000 – Rel. juiz 

ROBERTO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA – J. 10/05/2017). Impende 

salientar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$586,86(quinhentos e oitenta e seis 

reais e oitenta e seis centavos)objeto da lide; e, b) indeferir o pedido de 

indenização por dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da 

parte Reclamante, referente à negativação aqui discutida, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010882-51.2019.8.11.0003
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010882-51.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FERNANDO ROBERTO DIAS REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

etc. Relatório. Cuida-se de reclamação proposta por FERNANDO 

ROBERTO DIAS, em face de OI S/A. O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que desconhece o 

débito que deu origem a negativação no valor de R$ 539,09 (quinhentos e 

trinta e nove reais e nove centavos), com número de contrato 

5051133114, relata que possuía uma conta com a reclamada, contudo 

esta foi cancelada no mês de março/2019, e que pagou todos os débitos, 

conforme atesta consulta realizada no site da reclamada. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação e do consequente débito, (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que as “telas de sistemas”, 

isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a 

relação jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar 

que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não 

à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para: a) 

confirmar a tutela deferida no evento 24296770; b) declarar a inexistência 

do débito no valor de R$ 539,09(Quinhentos E Trinta E Nove Reais E Nove 

Centavos); e , c) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros 

de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção 

monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que 

eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz (a) leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução do (a) 

reclamante, proceda a alteração no sistema para execução de sentença. 

Em seguida, apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o (a) 

executado (a) para pagamento do debito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de acréscimo de multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do 

artigo 523 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem 

impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011627-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011627-31.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIANE FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por ELIANE 

FERREIRA DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. A parte 

Reclamante alega desconhecer a origem do débito que ensejou a 

anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 154,40(cento e cinquenta 

e quatro reais e quarenta centavos), a pedido da Reclamada. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. Ausência 

de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito O 

documento acostado pela parte autora é suficiente ao deslinde da 

controvérsia. Rejeito a preliminar. Impossibilidade de inversão do ônus da 

prova. Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao caso concreto se trata 

de matéria de mérito, e não de preliminar como fora abordado. Situação 

essa que será analisada em momento posterior. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação e do consequente débito, (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que as “telas de sistemas” e 

faturas isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Porém, a Reclamante possui 

outras restrições pré-existentes que estão sendo discutidas em juízo, 

todavia, sem decisão definitiva, o que não demonstra certeza de 

ilegitimidade, fazendo incidir no caso concreto o teor da Súmula 385/STJ. 

Nesse sentido: “... Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas -, nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). ...” (STJ – DM - AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL Nº 369.833 - SP - 2013/0195021-9 – rel. min. Luis 

Felipe Salomão – j. 30/09/2013 – DJe 08/10/2013). Grifei. “Ementa: 

RECURSO INOMINADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES NEGATIVAS 

PRÉ-EXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NOS TERMOS 

DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS – 2ª T – RI nº 0061302-78.2016.8.21.9000 – Rel. juiz 

ROBERTO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA – J. 10/05/2017). 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) declarar a inexistência 

do débito no valor de R$154,40(cento e cinquenta e quatro reais e 

quarenta centavos) objeto da lide; e, b) indeferir o pedido de indenização 

por dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao 

SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, referente à negativação aqui discutida, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016726-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO IOLANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016726-79.2019.8.11.0003. REQUERENTE: FRANCISCO IOLANO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por FRANCISCO IOLANO DA 

SILVA contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

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

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, 

faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 
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projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014420-40.2019.8.11.0003
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FLAVIO CORREIA ANDRADE (REQUERENTE)
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014420-40.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FLAVIO CORREIA ANDRADE REQUERIDO: VIVO S.A. 

1014420-40.2019.8.11.0003 Vistos em sentença. 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. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Preliminar 

Citada, a reclamada em preliminar de contestação alega falta de interesse 

de agir por não apresentar a irregularidade nos serviços prestados. 

Argumentação não merece ser acolhida, mormente quando na própria 

ação fica demonstrada a resistência à pretensão deduzida. Em 

contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste Juizado 

para processamento da causa, ao argumento de se tratar de matéria 

complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A arguição não 

comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável 

a prova técnica acenada, assim como demonstrado o interesse de agir da 

parte. Quanto a preliminar de contestação em que apontou ausência de 

documento extraoficial do SPC ou SERASA. Não merecem acolhimento, eis 

que preenchido os requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Rejeito a preliminar. Preliminares afastadas. Análise do Mérito. Conforme 

se depreende dos documentos acostados à inicial, referido débitos no 

valor de R$ 173,95 (cento e setenta e três reais e noventa e cinco 

centavos), referente à um suposto contrato n.º 0340075378, seriam 

inexistentes, uma vez que, nunca contratou os serviços da parte 

reclamada. Sustenta a parte autora que não possui débito junto a 

reclamada. Em decorrência disso a negativação realizada pela reclamada 

foi indevida. Ao final recorre ao judiciário pleiteando danos morais, e 

declaração de inexistência de débito. Pois bem A Reclamada, em 

contestação afirmou que a cobrança é devida, e inexiste o dever de 

indenizar. Colacionou nos autos apenas telas sistêmicas e relatório de 

chamadas, os quais não tem valor probante, por ser consideradas provas 

unilaterais. Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT e desta Turma 

Recursal, vejamos; Recurso Inominado nº.: 1006832-07.2018.8.11.0006 

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres Recorrente(s): MIULLEN 

RIBEIRO PIRES Recorrido(s): FUNDO DE INVESTIMENTO NPL I Juiz Relator: 

Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 02/03/2020 E M E 

N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1006832-07.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2020, 

Publicado no DJE 04/03/2020). Incube a parte reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços. Razão assiste a parte reclamante e ver declarada a inexistência 

do débito e da relação jurídica em questão, uma vez que, a parte 

reclamada não trouxe documento hábil a comprovar suas alegações. Não 

resta dúvida que, o ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Portanto, a declaração de inexistência de débito é medida 

que se impõe. Ademais a parte autora reclama de ausência de notificação 

sobre a inclusão de seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Nesse 

sentido, conforme dicção da Súmula 359 do STJ, a notificação prévia é de 

responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito. Súmula 359 – Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção 

ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Dano 

Moral O dano moral, à luz da Constituição Federal vigente, nada mais é do 

que a ofensa à dignidade da pessoa humana. Quanto à comprovação do 

dano moral explícita é a doutrina de Sergio Cavalieri Filho no sentido de 

que: “(...) Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a 

concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras 

palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio 

fato ofensivo, de tal modo que provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção homnis ou facti, que decorre das regras de experiência 

comum.”(Cavalieri, Sergio Filho. Programa de Responsabilidade Civil. 4ed. 

Ver. e atual. Editora Malheiros, 2003. p.102) Conforme entendimento 

doutrinário acima colacionado, restou comprovado nos autos que a parte 

autora sofreu dano moral ao ter sua dignidade atingida diante da 

negativação indevida. No caso concreto, tomando como parâmetro os 

critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação 

financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 

6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, 

o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda 

perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu 

resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa 

autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e 

em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito R$ 173,95 (cento e 

setenta e três reais e noventa e cinco centavos), referente à um suposto 

contrato n.º 0340075378, objeto da lide, com a exclusão definitiva do nome 

da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA; 2. 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo 

INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo 

pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana Santos Juíza Leiga Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução 

do(a) reclamante, proceda a alteração no sistema para execução de 
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sentença. Em seguida, apresentando o cálculo do valor devido, intime-se 

o(a) executado(a) para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º 

do artigo 523 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem 

impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013773-45.2019.8.11.0003
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STURM & RUAS SILVA S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J ILTO DOS SANTOS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013773-45.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: STURM & RUAS SILVA S/S REQUERIDO: J ILTO DOS 

SANTOS EIRELI Vistos Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 

da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em 

audiência de conciliação entabularam um acordo constante nos presentes 

autos conforme id 27453267. Desse modo, imperioso se faz a 

homologação do referido acordo, tendo em vista que não há ictu oculi 

nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico capaz de macular o 

pacto entabulado entre as partes, não havendo, portanto, qualquer óbice 

legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio 

(art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR 

SENTENÇA, para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos 

(art. 200 do Código de Processo Civil), o ACORDO entabulado pelas partes 

nos moldes em que fora celebrado, observando que foram preservados 

os interesses e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. 

Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução 

do mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). TRANSITADO EM JULGADO e cumpridas as determinações 

supra, INTIMEM-SE as partes e não havendo manifestações, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as demais formalidades 

legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Rondonópolis-MT, Adelita Santana Santos 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1017001-28.2019.8.11.0003. REQUERENTE: UESLEI GONCALVES 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por UESLEI GONCALVES 

SANTOS contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

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

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, 

faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013977-89.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALEXSANDRO DE DEUS SOARES PEREIRA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 
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9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. 

Inicialmente rejeito as preliminares por inépcia, uma vez que se confundem 

com o mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A (VIVO), onde a parte reclamante alega, em síntese, que é 

cliente da ora requerida e que vem cumprindo rigorosamente com a sua 

obrigação contratual, pagando em dia os valores devidos em 

contraprestação ao serviço contratado. Aduz que sem qualquer motivo, a 

reclamada efetuou o bloqueio total de sua linha, ficando impossibilitado de 

realizar e receber chamadas, razão pela qual pugna por obrigação de 

fazer para que a parte reclamada restabeleça os serviços em sua linha, 

bem como seja condenada em danos morais que entende ter sofrido. No 

mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial do autor, discorrendo 

de forma absolutamente genérica e pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Reclamante 

colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, notadamente com apresentação de 

áudios comprovando a tentativa de resolver o impasse, bem como faturas 

de consumo que corroboram com todas as alegações de sua inicial. De 

outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar o motivo que levou ao bloqueio total da linha do autor, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, procedendo com o 

bloqueio da linha do reclamante sem qualquer justificativa. Nesse sentido, 

tem orientado nossa Egrégia Turma Recursal: (GRIFO) “EM E N T 

ARECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CANCELAMENTO UNILATERAL E 

INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS 

DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OMISSÃO QUANTO AOS 

TERMOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 

RECURSO DESPROVIDO.1. A antiga redação do artigo 333, II do Código de 

Processo Civil, assim como o atual - art. 373, II NCPC – trazem a regra de 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 2. Incumbe 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. (Artigos 300 e 302 do 

CPC- Artigos 336 e 341 do NCPC).3. O cancelamento indevido e unilateral 

dos serviços de telefonia, serviço que pode ser considerado quase 

essencial em nosso cotidiano, configura-se como falha na prestação do 

serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in 

re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à 

prova do fato.4. Mantém-se o valor da indenização se fixado nos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.5. Se houve omissão 

com relação à fixação dos termos de atualização monetária da 

condenação, tal vício deve ser corrigido de ofício. 6. Recurso desprovido. 

EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2017, 

Publicado no DJE 06/12/2017)” No tocante ao quantum indenizatório, é 

sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, o cancelamento definitivo dos serviços de 

telefonia sem autorização na linha da reclamante supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. Assim, no tocante 

ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta 

da reclamada causou sim abalo moral a reclamante, abalo esse diverso de 

mero dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de 

expectativa pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel 

frustram a relação de consumo e confiança entre promovente e 

promovida. Destarte, levando-se em conta o caráter sancionatório da 

medida, a vulnerabilidade técnica da parte reclamante, bem como demais 

circunstancias em que os fatos se desenvolveram, revela-se razoável o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos 

morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa da autora. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. No entanto, inobstante os argumentos expedidos à inicial, verifico 

que a parte autora requereu no decurso do processo o cancelamento de 

sua linha (66) 99673-7695, em virtude do prejuízo que vinha sofrendo sem 

comunicação com seus clientes e assim adquiriu outro número de telefone 

(66) 99606 -2422. Sendo assim, deverá a parte reclamada proceder com a 

manutenção da linha (66) 99606 -2422 e cancelamento definitivo, sem 

ônus, da linha (66) 99673-7695. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados à exordial para o fim de: A) CONDENAR a empresa reclamada 

TELEFONICA BRASIL S.A em obrigação de fazer para o fim de efetuar o 

cancelamento da linha (66) 99673-7695, com a suspensão das faturas 

referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2019; B) 

CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a pagar 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

CONFIRMO a tutela de urgência concedida a id 26965726 no que diz 

respeito a suspensão das faturas referentes aos meses de setembro, 

outubro e novembro de 2019. DECLARO extinto o processo, com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz (a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução do(a) 

reclamante, proceda a alteração no sistema para execução de sentença. 

Em seguida, apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o(a) 

executado(a) para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem 

impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011337-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDINELLI RICARDO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011337-16.2019.8.11.0003. REQUERENTE: RONDINELLI RICARDO REIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por RONDINELLI RICARDO REIS 

contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas em que se alega 

a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013385-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013385-45.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANDREIA SOUZA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

feito comporta julgamento antecipado nos termos em que autoriza o art. 

355, inc. I do Código de Processo Civil. Ante a ausência de preliminares, 

passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C.C DANOS MORAIS ajuizados por ANDREIA SOUZA DA SILVA 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, todos qualificados. Insurge-se a parte autora contra uma fatura do 

mês 03/2019, referente à unidade consumidora n.º 2260266 de sua 

responsabilidade, fatura esta considerada com valores exorbitantes, 

devido à existência de supostas cobranças já inseridas em contrato de 

parcelamento feito com a concessionária. Pois bem, no mérito, após 

minuciosa análise dos autos, verifico que o direito milita parcialmente em 

favor da Reclamante, pelos motivos que passo a expor. Ficou 

incontroverso nos autos a cobrança em duplicidade dos encargos e multa 

lançadas a fatura objeto da controvérsia, bem como restou cabalmente 

demonstrado que a negociação (termo de confissão de dívida) fora feita 

com o saldo atualizado do débito, ou seja, com a devida inclusão das 

correções sobre juros e multa. Fato é que a empresa reclamada não 

demonstrou qualquer fato modificativo dos direitos da parte autora. Nessa 

situação, forçoso concluir que postura da empresa de efetuar o 

lançamento de valores errôneos a fim de compelir o consumidor ao 

pagamento configura enriquecimento ilícito e dano moral indenizável, o que 

gera uma lesão de cunho patrimonial ao autor da demanda. Veja-se que, 

efetivamente, restou demonstrada o lançamento dos respectivos 

encargos em dissonância com o disposto em contrato de confissão de 

dívida, consubstanciada na tentativa de impor ao autor o pagamento dos 

débitos e possibilidade de corte em sua unidade consumidora. Assim, 

constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não 

se desincumbiu a contento de comprovar a regularidade da cobrança, 

estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida 

em que essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que 

se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos 

termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC. Assim, 

inquestionável, o dever de indenizar, eis que caracterizado o dano in re 

ipsa, sendo desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta. Resta, pois, 

cristalina a responsabilidade da empresa Requerida, ainda que 

objetivamente, no evento que causou os danos suportados pela parte 

Requerente, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de 

indenizar. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, ficou devidamente caracterizado. No que pertine 

ao quantum a ser indenizado, entendo que tal valor deve ser fixado 

analisando-se os abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

Requerente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte Requerida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, que no 

meu entendimento demonstra evitar a reiteração da prática ilícita, 

acessando especialmente a parte educativa e compensatória da natureza 

do dano moral. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de 

valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado 

para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos 

moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. 

Todavia, não deverá haver a pretendida restituição, pois inexiste no 

caderno processual qualquer comprovante de pagamento, não sendo 

suficientes a mera cobrança motivos aptos a justificar a restituição em 

dobro pleiteada. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados à exordial para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante no valor 
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de R$ 2.000 (dois mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução do 

reclamante, proceda a alteração no sistema para execução de sentença. 

Em seguida, apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem 

impugnação, expeça-se o Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016724-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO IOLANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016724-12.2019.8.11.0003. REQUERENTE: FRANCISCO IOLANO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos 

do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de 

Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por FRANCISCO IOLANO DA 

SILVA contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas cadastral da 

unidade consumidora e faturas detalhadas em que se alega a existência 

de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, 

verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de 

débitos, alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas. Ademais, nos termos do art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor 

sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da 

relação jurídica (telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. Sem 

custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao 

disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010807-12.2019.8.11.0003
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ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010807-12.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ELIZABETE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por ELIZABETE RODRIGUES DOS 

SANTOS contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

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

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, 

faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 
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acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010813-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEICIANA MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010813-19.2019.8.11.0003. REQUERENTE: LEICIANA MORAES PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por LEICIANA MORAES PEREIRA 

contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas em que se alega 

a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011316-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SANTOS 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))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011316-40.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ELIANE SANTOS LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por ELIANE SANTOS LIMA 

contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamento, faturas, relatório de chamadas e gravação em 

MP3 em que se alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois 

bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a 

declaração de inexistência de débitos, alegando que a negativação 

realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas, 

relatório de chamadas e gravação em MP3. Ademais, nos termos do art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamento, faturas, relatório de chamadas e gravação em MP3), caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de 

Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. OPINO PELA 

IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou 

dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 
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observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011332-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO HONORIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011332-91.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ALESSANDRO HONORIO DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por ALESSANDRO HONORIO DE 

ARRUDA contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas, 

relatório de chamadas, cópia dos documentos pessoais e contrato de 

adesão em que se alega a existência de relação jurídica entre as partes. 

Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a 

declaração de inexistência de débitos, alegando que a negativação 

realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas, 

relatório de chamadas, cópia dos documentos pessoais e contrato de 

adesão. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu 

direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas, 

relatório de chamadas, cópia dos documentos pessoais e contrato de 

adesão), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos em 

atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, com 

fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, 

do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. OPINO 

PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003767-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CREONICE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO TORRES CORREIA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003767-47.2017.8.11.0003 

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), manifestar acerca da certidão ID 

27754451, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 30 de março de 2020. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002445-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. T. (REQUERENTE)

W. P. D. S. (REQUERENTE)

W. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. D. S. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002445-55.2018.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões e firmar termo de primeiras declarações, em cinco 

dias. Rondonópolis/MT, 30 de março de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011993-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA GOMES DE ALMEIDA OAB - 042.057.921-40 (REPRESENTANTE)

JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO OAB - MT25814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. O. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1011993-70.2019.8.11.0003 

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 certidão ID 

28197629 em cinco dias. Rondonópolis/MT, 30 de março de 2020. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001831-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JORGE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARILUCE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001831-50.2018.8.11.0003 

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 45/2020. Rondonópolis/MT, 30 de março de 2020. JOÃO BATISTA 

BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003271-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES TEODORO (REQUERENTE)

MEYRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DISTRITAL DE VILA OPERARIA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS, 

para que tomem conhecimento dos termos da ação proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos autos RESUMO DA INICIAL: Os 

autores ingressaram com ação pleiteando a alteração do regime de bens 

do casamento. Que na época o matrimônio foi realizado sob o regime da 

comunhão universal de bens, tendo em vista que não tiveram condições 

financeira para casarem adotando o regime da separação total de bens. 

Visando resguardarem direito dos filhos, requerem seja deferida a 

alteração do atual regime. DECISÃO: "...Estando devidamente recolhidas 

as custas processuais (id. 24116867), RECEBO a exordial nos termos do 

art. 734 e §§, do CPC. Assim, expeça-se o edital pertinente para 

divulgação da alteração do regime de bens pretendida. Após, ouça-se o 

Ministério Público e voltem-me conclusos. ..". E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS 

MORAES, digitei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005472-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE SOUSA DA CRUZ OAB - MT25636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DA SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005472-75.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante a parte requerente, José 

Roberto da Silva, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial de que 

a requerente é a única herdeira e capaz, processe-se o feito sob o rito 

disciplinado no art. 659 e seguintes, do Código de Ritos, devendo a 

pessoa do inventariante providenciar a juntada das certidões negativas 

municipal e estadual (emitida pela PGE), bem como a relação de todos os 

bens do de cujus de maneira pormenorizada. 5. Oficie-se ao Banco 

Bradesco para que informe ao juízo quanto à existência de numerário em 

conta bancária em favor do de cujus. 6. Após a juntada aos autos da 

documentação mencionada, venham-me conclusos para a sentença. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002786-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA ZLATIC DE SOUZA OAB - 253.075.738-04 (REPRESENTANTE)

FERNANDO ROBERTO DE SOUZA OAB - 237.993.231-04 

(REPRESENTANTE)

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA OAB - 044.541.888-58 (REPRESENTANTE)

PAULO SERGIO DE SOUZA JUNIOR OAB - 079.822.176-30 

(REPRESENTANTE)

MATHEUS DA SILVA SOUZA OAB - 088.610.046-10 (REPRESENTANTE)

GEORGE AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA OAB - 221.682.508-55 

(REPRESENTANTE)

JOAO AUGUSTO DE SOUZA FREITAS OAB - 082.389.929-23 

(REPRESENTANTE)

ANNA BARBARA DE SOUZA FREITAS OAB - 066.412.409-75 

(REPRESENTANTE)

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

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA BARBARA DE SOUZA FREITAS (REQUERIDO)

FERNANDO ROBERTO DE SOUZA (REQUERIDO)

GEORGE AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

ANNA ZLATIC DE SOUZA (REQUERIDO)

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA (REQUERIDO)

MATHEUS DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

PAULO SERGIO DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

JOAO AUGUSTO DE SOUZA FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002786-13.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos prova de que não há outros herdeiros do falecido 

além daqueles mencionados no processo, utilizando-se, para tanto, de 

declarações com firma reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 

3. Após, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público 

para que, no prazo legal, se manifeste. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005117-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ROSA DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO CORREA LEITE FILHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005117-36.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante a tudo que 

dos autos consta e em conformida com o parecer ministerial, JULGO, por 

sentença, o inventário negativo de ALBERTO CORRÊA LEITE FILHO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. 2. Após o prazo recursal, 

arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014748-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1014748-67.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por VALDIR 

ANTÔNIO DOS SANTOS (qualificado nos autos), na forma pleiteada pelo 

inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. Tendo o feito 

tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o 

prazo recursal, seja expedida a competente carta de adjudicação em 

favor de Claudemiro Rodrigues dos Santos. 3. Em atendimento ao art. 659, 

§ 2º, do CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à Fazenda 

Pública. 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 30 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013917-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. X. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

NO CEJUSC PARA A DATA: 14/08/2020 ÀS 13hs.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000834-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO OAB - MT24699/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MOURA OAB - MT24776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. S. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE E PARTE 

REQUERIDA, para comparecerem à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

REDESIGNADA para 06/08/2020 ÀS 13hs, no CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001180-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. O. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. O. D. S. (REQUERIDO)

 

Vista ao autor para que tome ciência do estudo realizado e, querendo, 

manifeste-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003641-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. O. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Transcorrido ‘in albis’ o prazo da resposta, procedo VISTA ao Escritório 

Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial do executado, 

conforme o art. 72, II, do CPC, para que oferte a competente defesa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008190-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. F. D. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Transcorrido ‘in albis’ o prazo da resposta, procedo VISTA ao Escritório 

Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial do executado, 

conforme o art. 72, II, do CPC, para que oferte a competente defesa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007272-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. D. A. (EXEQUENTE)

R. R. D. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. D. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Transcorrido ‘in albis’ o prazo da resposta, concedo VISTA ao Escritório 

Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial do executado, 

conforme o art. 72, II, do CPC, para que oferte a competente defesa.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006412-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Transcorrido ‘in albis’ o prazo da resposta, concedo VISTA ao Escritório 

Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial do demandado, 

conforme o art. 72, II, do CPC, para que oferte a competente defesa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006169-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. J. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Transcorrido ‘in albis’ o prazo da resposta, concedo VISTA ao Escritório 

Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial do executado, 

conforme o art. 72, II, do CPC, para que oferte a competente defesa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009133-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. I. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))
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Transcorrido ‘in albis’ o prazo da resposta, concedo VISTA ao Escritório 

Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial do executado, 

conforme o art. 72, II, do CPC, para que oferte a competente defesa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000815-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. R. (EXECUTADO)

 

Diante da certidão negativa, procedo à INTIMAÇÃO da parte exequente, 

através do patrono habilitado, para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008679-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAIVA BOROTTA OAB - MT23181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. B. A. (REU)

Y. V. A. D. A. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

 

VISTA à parte requerida, para que, querendo, se manifeste em cinco dias 

sobre o pedido de desistência do autor.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1014959-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA OAB - MT12416/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. A. (EXECUTADO)

 

Diante da certidão negativa, procedo à INTIMAÇÃO da parte exequente, 

através do patrono habilitado, para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015748-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT19897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. T. P. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1015748-05.2019.8.11.0003 VISTOS. Cuida-se de ação de divórcio 

proposta por WILSON PARMEJANE GOMES em face de MONALISA 

THAINAN PEREIRA RODRIGUES GOMES, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Quando do recebimento do processo, a par de determinar a 

emenda da exordial, visando otimizar os atos processuais, o juízo 

designou audiência de conciliação, cuja realização restou prejudicada ante 

a ausência das partes (ID 26945453 e 28843399) O autor deixou de 

efetivar a emenda da petição inicial (ID n. 26945453), quedando-se inerte. 

É o relatório. Fundamento. Decido. Pois bem, cuida-se de ação de divórcio 

em que o autor formulou pedido meritório relacionado ao divórcio, partilha, 

guarda e alimentos. Todavia, a petição inicial merece ser indeferida, diante 

da inércia do requerente, que não atendeu à determinação de emenda à 

petição inicial (ID 26945453). Posto isso, considerando que os vícios 

apontados na decisão vertida no ID n. 26945453 não foram corrigidos, não 

obstante a oportunidade conferida pelo Juízo para tanto, determino a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I 

do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, não havendo custas a recolher haja vista o deferimento da 

gratuidade da Justiça em prol do autor. Transitada esta em julgado, 

efetuadas as baixas necessárias, arquive-se. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis, 17 de fevereiro de 2020. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013317-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. D. S. (AUTOR(A))

L. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

MARISA DA SILVA OAB - 926.869.151-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. G. D. J. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI ANGELO BERNARDI OAB - RO6438 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que, querendo, se manifeste no prazo 

legal sobre a CONTESTAÇÃO apresentada.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003444-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSALENE LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

THIAGO RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES OAB - MT17292/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES OAB - MT17292/O (ADVOGADO(A))

M. E. L. O. (HERDEIRO)

WESLEY RODRIGUES OLIVEIRA (HERDEIRO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste no prazo legal sobre a 

resposta dos herdeiros.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1010426-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. X. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. A. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS COM A 

FINALIDADE DE INTIMAR ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 28 DE MAIO DE 2020 ÀS 14H, A REALIZAR-SE 

PERANTE A SENHORA CONCILIADORA DESTA UNIDADE JUDICIÁRIA.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016772-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. M. M. (REQUERIDO)

 

Diante da certidão negativa de citação, procedo à INTIMAÇÃO da parte 

autora, através do patrono habilitado, para que requeira o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1001104-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. C. (EXEQUENTE)

C. N. D. R. (EXEQUENTE)

C. R. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO OAB - MT25386/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES OAB - MT11464/O 

(ADVOGADO(A))

ISIA MARIA DE FARIA OAB - MT7130/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do executado RONALDO CÍCERO CARDOSO, devidamente 

representado nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo da multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, nos termos do art. 523, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016842-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. M. S. (REU)

 

Diante da certidão negativa de citação, procedo à INTIMAÇÃO da parte 

autora, através do patrono habilitado, para que requeira o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000152-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. A. O. (REQUERENTE)

D. H. D. A. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. O. T. P. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS COM A 

FINALIDADE DE INTIMAR ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 12 DE MAIO DE 2020 ÀS 14H30MIN, A 

REALIZAR-SE NO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO DESTE JUÍZO.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007293-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. F. F. (REU)

R. F. D. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

VISTA ao autor para que, querendo, se manifeste em 15 (quinze) dias 

sobre a DEFESA apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004284-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. D. S. N. (REU)

A. N. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

VISTA ao autor para que, querendo, se manifeste em 15 (quinze) dias 

sobre a DEFESA apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013332-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. D. S. S. (REQUERIDO)

J. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

VISTA à parte autora para que, querendo, se manifeste em 15 (quinze) 

dias sobre a DEFESA apresentada.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000096-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WUESLEY FERREIRA FELIX NETO OAB - TO8322 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

VISTA ao ilustre advogado Dr. Samir Badra Dib (UNIJURIS) nomeado 

curador especial da requerida, a fim de que apresente contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005398-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. O. (EXEQUENTE)

R. O. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

VISTA ao Professor-Orientador do UNIJURIS, Dr. Samir Brada Dib, para 

que atue na condição de curador especial (art. 72 II, CPC) e a apresente a 

manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014221-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. C. C. (REU)

A. O. C. (REU)

N. O. C. (REU)

A. F. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte AUTORA para que tome ciência e, querendo, se 

manifeste no prazo legal sobre a DEFESA apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008729-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS COM A 

FINALIDADE DE INTIMAR ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA 

O DIA 12 de agosto de 2020 às 16h00min. E QUA A INTIMAÇÃO DAS 

TESTEMUNHAS SE DARÁ NOS TERMOS DO ART. 455, § 1º, DO NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000712-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. D. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO ALVES FILHO OAB - MT24883/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. X. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMILTON MENDES BASTOS OAB - MT23933/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte AUTORA para que tome ciência e, querendo, se 

manifeste no prazo legal sobre a DEFESA apresentada.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002725-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. N. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA NOSSOL OAB - 616.862.981-53 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS COM A 

FINALIDADE DE INTIMAR ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 01 DE JULHO DE 2020 ÀS 14H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002104-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. S. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente para requerer o que de direito ao regular 

andamento do processo, sob pena de extinção, em 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003993-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. S. D. M. (REQUERENTE)

M. M. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

NO CEJUSC PARA A DATA: 14/08/2020 ÀS 15hs.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1005423-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSDN MOREIRA RUVER (REQUERENTE)

WESLEY MOREIRA RUVER (REQUERENTE)

VIVIANA MOREIRA RUVER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1005423-05.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de Inventário sob a 

forma de Arrolamento Sumário do espólio de Nadir Moreira, sendo 

requerente Wesley Moreira Ruver e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos, visando inventariar os bens descritos na peça 

inicial. Registra-se que o processo foi protocolizado em 13/07/2018 sendo 

que, após a decisão inaugural (ID 14195848) todos as petições 

posteriores rogaram pela dilação do prazo para regularizar os documentos 

faltantes (ID’s 14242549, 14616123, 20295830, 22655575). Doravante, 

após derradeira decisão concedendo prazo improrrogável ao inventariante 

a fim de ultimar os atos necessários ao deslinde satisfatório da 

inventariança (ID 24763070), decorreu o prazo sem qualquer providência 

(ID 30696846). É o relatório do necessário. DECIDO. Após análise acurada 

dos autos, tenho que o mesmo deve ser julgado extinto, em razão da 

evidente ausência de preenchimento dos requisitos legais, notadamente 

no que se refere a ausência de documentos essenciais ao regular 

andamento do feito, agravada pela inércia da inventariante em regularizar 

atos necessários aos deslinde satisfatório da demanda, não se 

justificando a desídia em cumprir as providências descritas no art. 618, do 

CPC. Com efeito, verifica-se irregularidade concernente a ausência de 

comprovação de propriedade de um dos bens do acervo hereditário, 

ainda, a pendência de regularização da fração ideal relativa a propriedade 

de um dos bens imóveis que se pretende inventariar e, por fim, inexistente 

certidão negativa de débito da esfera municipal, cujos atos são 

imprescindíveis ao julgamento do mérito. Registra-se, outrossim, que diante 

dessas pendências, sequer foi retificado o plano de partilha a fim de 

justificar eventual acolhimento do pleito. Deveras, não há informações 

acerca de eventual interesse na remoção do atual representante do 

espólio, representados pelo mesmo patrono, ou ainda a intenção de 

eventuais interessados em assumir o encargo. Inegável reconhecer a 

patente inviabilidade de prosseguimento do feito, eis que pendentes 

providências exclusivas da inventariante no regular deslinde da causa, a 

toda evidência, a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, daí se aplicando a sanção 

processual ínsita no art. 485, IV, do CPC. Deveras, 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. 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. De 

qualquer forma, num ou noutro caso, pelo menos a proporcionalidade e a 

razoabilidade servem de pilar, diretriz ou limite ao plano abstrato e 

concreto, ao aberto e fechado. As duas podem ser mecanismos hábeis à 

concretização da plena Justiça e a impedir que se ofenda de morte a 

tripartição de Poderes, cada qual com suas funções típicas. Entrementes, 

não guardo dúvidas de que o Poder Judiciário deve atender ao 

jurisdicionado (princípio da inafastabilidade da jurisdição), mas assim o 

deve proceder na exata medida da necessidade e interesse daquele que 

provoca a atuação estatal. Pois bem. In casu, a despeito de se tratar de 

inventário, repisa-se que o processo não pode ficar indefinidamente 

paralisado e inerte, mormente considerando-se as circunstâncias acima 

referidas, restando efetivamente inviabilizado o Juízo de promover a 

movimentação da marcha processual. A propósito, uma vez que o 

inventário trata de solucionar, primordialmente, questões patrimoniais, 

inexiste qualquer fundamento jurídico razoável a legitimar uma ação de 

ofício do Juízo. Nesse sentido, ante a ausência de inventariante judicial na 

comarca, mesmo a remoção do inventariante, prevista no art. 622 do CPC 

e a figura do inventariante dativo, com fundamento no art. 617, VIII do 

mesmo Diploma, devem ter sua correta intelecção em conformidade com a 

ordem constitucional vigente. É que a simples nomeação de um 

inventariante dativo – de plano ou em consequência de eventual remoção 

e a constatação de que nenhum outro herdeiro interessa-se pelo ofício –, 
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de modo indiscriminado, pode aproximar-se à atuação de ofício, acima 

referida, que não encontra fundamento de validade na Constituição 

Federal atual. É preciso verificar, por exemplo, se o momento processual 

reclama a presença de um inventariante dativo apenas para ultimar algum 

ato processual, que é condição única para a partilha, como exemplo, a 

necessidade de em últimas declarações corrigir-se algum erro material no 

plano apresentado, ou se a nomeação decorre de um acirrado litígio entre 

os herdeiros e a situação que se apresenta recomenda que um terceiro 

estranho assuma tal mister. São situações cogitadas com o propósito de 

elucidar entendimento, que justificam a presença de um inventariante 

dativo. Mas se a nomeação do dativo decorrer de uma inércia dos 

herdeiros, de uma passividade, de um comportamento que revela o 

absoluto desinteresse em dar regular andamento ao processo, como no 

caso vertente, aí então, tal como a abertura de ofício do inventário, o seu 

prosseguimento por insistência do Magistrado rompe com a cláusula do 

devido processo legal. Portanto, mostra-se possível – ser, em realidade, 

um dever da função jurisdicional – reconhecer a falta de interesse de agir, 

por desinteresse na prestação jurisdicional, quando o inventariante e os 

demais herdeiros não respondem a contento as determinações judiciais, 

não se interessando por dar regular andamento ao feito (no caso do 

inventariante) ou de acompanharem e tomarem a iniciativa de substituição 

do inventariante (no caso dos demais herdeiros porque são responsáveis 

por terem concordado com que certo herdeiro assumisse a função de 

inventariante, bem como por acompanharem a sua atuação nos autos). 

Pois bem, é preciso que os operadores do direito, jurisdicionados e 

imprensa tenham ou criem consciência, sem hipocrisia ou falsa devoção, 

do real significado da inafastabilidade da prestação jurisdicional, para a 

pacificação dos conflitos, da importância e do papel do Poder Judiciário 

brasileiro, da indispensabilidade da advocacia à administração da Justiça 

(compromisso e seriedade com a efetiva realização da Justiça) e que a 

execução privilegia o interesse do próprio credor, o grande interessado e 

verdadeiro beneficiado. Que se brade sim, mas junto ao Congresso 

Nacional, aos ouvidos de Deputados Federais e Senadores, para que, de 

uma vez por todas, nossa legislação venha a lume, melhorada e estanque 

ao máximo, permitindo ao Poder Judiciário aplicá-la de modo a não 

amargar, pelo menos sozinho, as nódoas da lentidão e do fracasso na 

efetiva satisfação ou pacificação social dos conflitos. Perspicazes e 

eloquentes mostraram-se os seguintes trechos do discurso de posse 

como então Presidente do Supremo Tribunal Federal, apresentado pelo 

brilhante Magistrado de carreira, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, Dr. Cezar Peluso: "...o juiz não representas sentimentos 

impulsivos ou transitórios..." e "...não pode a sociedade ... pedir soluções 

peregrinas que satisfaçam todas as expectativas e reconciliem todas as 

consciências... " (sic). Insta assinalar que o Poder Judiciário passa, sem 

piedade das partes ou dos causídicos (que prestam serviços de 

conotação pública recebem honorários, reembolso de custas e despesas 

processuais etc.), a ser sobrecarregado com processos que, de fato ou 

na prática, não “andam”, não recebem a devida marcha processual, 

gerando toda sorte de infortúnios a maquina judiciária e, reflexamente, aos 

jurisdicionados (insegurança jurídica, lentidão, enfraquecimento do 

princípio da autoridade, quebra do custo-benefício etc.), sendo que no 

caso vertente ressai impositiva a extinção do presente feito. Outrossim, 

cumpre salientar que em sede de inventário, a jurisdição se limita à 

arrecadação dos bens e direitos deixados pelo autor da herança para 

posterior pagamento das dívidas e tributos porventura existentes e, 

finalmente, partilha entre os herdeiros. No mais, é sabido que a prestação 

j u r i s d i c i o n a l  p o s s u i  c a r á t e r  i n s t r u m e n t a l ,  s e c u n d á r i o , 

declarativo/executório, desinteressado e provocado, valendo-se da 

função pacificadora Estatal, aplicando o direito ao caso concreto. Diante 

disso, nota-se que o inventariante deixou de sanar as irregularidades 

apontadas, ônus este atribuído aos interessados, sendo que, não compete 

ao juízo do inventário promover a transferência de propriedade do acervo 

sem a regularização fiscal, o que vai de encontro à legislação pertinente, 

inclusive. Em outras palavras, o processo do inventário tem por finalidade 

precípua efetivar a partilha dos bens e direitos que integravam o 

patrimônio líquido do autor da herança, sendo que tais bens e direitos 

devem ser demonstrados de plano através de documentação pertinente, 

não possuindo o Juízo do inventário capacidade investigatória capaz de 

constituir obrigações, anular negócios jurídicos entre outros atos que 

dependem de dilação probatória ou extensão temporal contínua, exercício 

do contraditório e ampla defesa, além da participação/intervenção de 

terceiros estranhos à cadeia sucessória. Com efeito, a extinção do 

processo não prejudicará qualquer das partes, pois havendo a 

regularização da documentação pendente, a inventariança poderá ser 

manejada oportunamente, inclusive na via extrajudicial, o que resguardará, 

inclusive, o interesse da Fazenda Pública que, diante das circunstâncias 

dos imóveis, não pode ser reconhecido ainda, neste momento. A 

propósito: “PROCESSUAL CIVIL - SOBREPARTILHA - DESCOBERTA DE 

BENS APÓS O INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE 

SOBRE O IMÓVEL - CARÊNCIA DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - 

INCONFORMISMO - IMÓVEL ADQUIRIDO POR PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA - INSUFICIÊNCIA - TÍTULO NÃO REGISTRADO - BEM REGISTRADO 

EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL - 

DIREITOS SOBRE O IMÓVEL INDEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - 

PROVIMENTO NEGADO. Ausente a prova da propriedade do bem imóvel, 

por meio da competente averbação da promessa de compra e venda 

perante o Registro Imobiliário, nos termos do art. 1.245 do CC/02, inviável a 

sobrepartilha do bem que está registrado em nome de terceiros estranhos 

à relação contratual.” (TJSC - AC: 20140248043 SC 2014.024804-3 

(Acórdão), Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 19/11/2014, 

Segunda Câmara de Direito Civil Julgado). Por fim, em relação ao bem cuja 

propriedade não restou corroborada, não integralizando-se, portanto, na 

esfera de domínio do falecido, eis que desprovido de registro em favor do 

autor da herança no título translativo do imóvel, a teor do que prevê os 

arts. 1.227 e 1.245, do Código Civil, salienta-se que não é razoável manter 

a tramitação da ação, onerando demasiadamente o Judiciário sem 

qualquer efetividade prática às partes, configurando-se, pois, a ausência 

de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, o que leva a sua extinção 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, Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves, 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 - 

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017). Posto isso, 

na confluência desses argumentos, considerando a ausência de 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Sem custas, eis que ao 

processo foi deferido os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (ID 

14195848). Honorários inaplicáveis a espécie. Preclusa a via recursal, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 27 de março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008503-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA VIEIRA PEREIRA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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LOURIVAL DOMINGOS FEREIRA (HERDEIRO)

MAXIEL VETORELLO OAB - MT15951-O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA DA CRUS PEREIRA (HERDEIRO)

ANTONIO VIEIRA DA CRUZ (HERDEIRO)

MARIA VIEIRA DA CRUZ SOUZA (HERDEIRO)

DURVAL DOMINGOS PEREIRA (HERDEIRO)

EDIVALDO VIEIRA PEREIRA (HERDEIRO)

ROSALINA DA CRUZ NUNES (HERDEIRO)

JOSE FLORISVALDO VIEIRA DA CRUZ (HERDEIRO)

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

CORINA POLIANA FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1008503-11.2017.8.11.0003. Vistos etc., Malgrado as considerações 

tecidas, verifico que o processo não está maduro para julgamento e, desta 

forma, converto em diligência concedendo o prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias à inventariante para comprovar as diligências negativas 

implementadas, no sentido de localizar o assento/certidão/transcrição do 

óbito do marido da inventariada, esgotando, em todo o caso, as hipóteses 

disponíveis para tanto. Assevera-se que, nenhum efeito prática lograrão 

os herdeiros com eventual decisão terminativa com conjunto probatório 

atual, eis que encontrão óbice no registro do formal de partilha junto ao 

cartório competente diante dessa irregularidade. Intimem-se. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 27 de março de 2020. (assinatura digital) 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003574-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. U. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. L. U. (REU)

A. V. D. S. L. (REU)

 

Processo nº.: 1003574-32.2017.8.11.0003 Vistos. Ante ao disposto no art. 

6º do CPC, abra-se vista ao Autor, intimando-o via seu patrono, para que 

apresente, no prazo de quinze dias a cópia dos seus três últimos 

comprovantes de rendimentos, sobretudo tendo em vista a constatação de 

vinculo empregatício em aberto. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de março de 

2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016253-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

ELENICE DE OLIVEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE CLAUSSE ANICESIO DOS SANTOS OAB - MT25307/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1016253-93.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ALVARÁ 

JUDICIAL promovido por ELENICE DE OLIVEIRA REIS e EDVALDO PEREIRA 

DOS REIS, ambos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Recebida a exordial, concedeu assistência 

judiciária gratuita (ID 27421078). Adiante o Ministério Público apresentou 

parecer (ID 30001960). Sequencialmente, a parte autora postulou pela 

desistência (ID 30576271). É o relatório. Decido. Como se vê, havendo 

desistência expressa da ação, inexiste outra alternativa senão extinguir o 

feito sem resolução do mérito, sendo que em razão da natureza da 

demanda não incide a regra do § 4º, do art. 485, do Código de Processo 

Civil, que prevê para sua aplicação a anuência da parte contrária. Posto 

isso, HOMOLOGO a desistência da ação, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO, em consequência, 

extinto o processo, com supedâneo no art. 485, VIII do CPC. Diante da 

consensualidade em destaque, a publicação desta sentença nos autos 

gerará automaticamente o seu trânsito em julgado (dispensando a 

serventia de expedir certidão especifica). Sem custas e honorários, face 

a gratuidade da justiça precedentemente deferida a parte autora. P. I. 

Notifique-se. Rondonópolis-MT, 27 de março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016594-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. P. A. (REQUERIDO)

K. D. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINHO SANTOS DA SILVA FILHO OAB - MT15258-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO CEJUSC PARA A DATA: 14/08/2020 ÀS 16hs.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003015-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. N. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. S. (REU)

A. S. D. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS COM A 

FINALIDADE DE INTIMAR ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 02 DE JULHO DE 2020 ÀS 16H30MIN

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1016660-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. B. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIVELINO LUCIO DE RESENDE OAB - MT7147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1016660-02.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Cumprimento de 

Alimentos Provisórios proposta por K. K. B. d S. representado por sua 

genitora Sra. DANIELLA BORGES DA SILVA em face de ELIAS SANTOS 

DA SILVA, todos bem qualificados nos autos. Quando do recebimento da 

inicial evidenciou-se que o exequente pretendia ver adimplidos os 

alimentos provisórios fixados nos autos do processo nº 

1006557-33.2019.811.0003, que teve regular tramita perante esta 

Especializada, consoante cálculo apresentado na exordial. Assim, 

ponderou-se que na ação de execução de alimentos, seria imprescindível 

que a cobrança estivesse amparada em título executivo líquido, certo e 

exigível. Nesse norte, constatou-se que os alimentos provisórios foram 

fixados em percentual a ser incidido sobre os vencimentos do executado. 

Entretanto, consignou-se a inexistência nos autos de demonstrativo dos r. 

rendimentos do executado alusivos ao período em que buscou o 

adimplemento do débito alimentar, quais sejam: setembro, outubro e 

novembro de 2019. Desse modo, facultou-se à parte exequente a emenda 

da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, para acostar os aludidos 

comprovantes de rendimento do executado, hábil a demonstrar o valor do 

débito alimentar, eis que se trata de documento indispensável à 

propositura da demanda (art. 320, CPC) ou alternativamente, promover a 

liquidação de sentença, sob pena de indeferimento da vestibular (art. 321, 

parágrafo único, CPC). Malgrado devidamente intimada, a parte exequente 

quedou-se inerte. Relatei. Decido. Pois bem, facultou-se à Exequente 

emendar a petição inicial para suprir a falha apontada, sob pena de 

indeferimento da inicial nos moldes legais. Todavia, a exequente 
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quedou-se inerte deixando de acostar o comprovante de rendimento do 

executado, hábil a demonstrar o valor do débito alimentar, optando pelo 

silêncio. Diante disso, denota-se a presença de vicio que impede o regular 

desenvolvimento do feito, comportando indeferimento da petição inicial. 

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 citado: “(...) 

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). Diante do exposto, está 

configurada a inépcia da inicial, devendo a mesma ser indeferida, por 

deixar a parte exequente de proceder a emenda da inicial nos termos do 

decisum anteriormente lançado. Posto isso, indefiro a petição inicial, com 

fundamento no artigo 330, incisos I e IV c/c o art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro 485, inciso I, do mesmo 

codex. A teor da declaração de hipossuficiência que acompanha a 

exordial DEFIRO à exequente os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, dê-se 

baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009916-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. J. D. L. A. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. S. (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009916-88.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Cumprimento de 

Sentença sob o rito da coerção pessoal proposto por G. de L. A. da S. 

representada por sua genitora Sra. GRAZIELE JANICE DE LARA AMORIM 

em desfavor de RUBENS AMORIM DA SILVA, todos bem qualificados nos 

autos. Quando de recebimento ad exordial, verificou-se que no pleito inicial 

registrado no ID 23575524, o patrono da parte exequente apresentou 

fundamentação jurídica embasada no rito da prisão civil, no entanto, 

observou-se que o r. causídico postulou pelo adimplemento das parcelas 

referentes aos meses de setembro de 2018 a julho de 2019. Assim, 

registrou-se que os débitos que autorizariam o cumprimento de sentença 

pelo rito da expropriação corresponderiam à verba alimentar pretérita 

(CPC, art. 523 c.c 528, §8º), a contrário sensu, os débitos que 

autorizariam o cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil 

necessitariam ser atuais, isto é, aqueles referentes até 3 (três) meses 

anteriores ao ajuizamento da ação, inclusive, com a possibilidade de 

inclusão no respectivo cálculo dos alimentos que se venceram no curso 

da demanda (CPC, 528, §7º c.c STJ, S. 309). Sendo assim, facultou-se à 

parte exequente a emenda da inicial, tendo o exequente o feito de forma 

insatisfatória (ID 25516597), sendo mais uma vez instado a fazê-lo (ID 

25990975). Novamente a emenda foi apresentada de forma equivocada, 

tendo sido renovada a oportunidade de correção (ID 2477493), optando o 

exequente pelo silêncio. Relatei. Decido. Pois bem, ressai que no ID 

25897192, a exequente apresentou aditamento ao pleito com intuito de ver 

adimplido o débito decorrente dos alimentos extraordinários alusivo as 

despesas do mês outubro. Ainda, conforme se pode notar, o presente 

feito fora protocolado aos 10/09/2019, ou seja, os débitos alimentares 

posteriores a tal marco são diversos ao rito escolhido pela exequente 

nesta actio. Assim, facultou-se à Exequente emendar a petição inicial para 

suprir a falha apontada, sob pena de indeferimento da inicial nos moldes 

legais. Todavia, a exequente deixou de apresentar cálculo pormenorizado 

e atualizado do débito correspondente ao rito eleito nos moldes legais. 

Diante disso, denota-se a presença de vicio que impede o regular 

desenvolvimento do feito, comportando indeferimento da petição inicial. 

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 citado: “(...) 

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). Diante do exposto, está 

configurada a inépcia da inicial, devendo a mesma ser indeferida, por 

deixar a parte exequente de proceder a emenda da inicial nos termos do 

decisum anteriormente lançado. Posto isso, indefiro a petição inicial, com 

fundamento no artigo 330, incisos I c/c o art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro 485, inciso I, do mesmo 

codex. A teor da declaração de hipossuficiência que acompanha a 

exordial DEFIRO à exequente os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, dê-se 

baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007739-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO OAB - MT25386/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1007739-88.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ação 

de guarda proposta por V. da S. S. em face de I. da C. S.., ambos 

devidamente qualificados na exordial. A requerida ofertou contestação (ID 

17592536). Sobreveio réplica (ID 19998410). Na petição vertida no ID n. 

25934091 a parte autora pugnou pela extinção do processo, sustentando 

ter logrado êxito na solução da temática perante o CEJUSC de 

Poxoréo-MT, tendo a requerida deixado de apresentar oposição ao pleito 

(ID 18231609). É o relatório do essencial. Decido. A desistência da ação é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental, inexistindo in casu nada que obstaculize o 

acolhimento do pedido de desistência. Face ao exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo único, CPC), e DECLARO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, c/c o art. 354, 

ambos do CPC). Sem custas ante a gratuidade da Justiça, restando 

deferido em prol da requerida r. benesse. Ciência ao Parquet. P. I. 

Arquivem-se com as baixas devidas. Rondonópolis-MT, 30 de março de 

2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007739-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO OAB - MT25386/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1007739-88.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ação 

de guarda proposta por V. da S. S. em face de I. da C. S.., ambos 

devidamente qualificados na exordial. A requerida ofertou contestação (ID 

17592536). Sobreveio réplica (ID 19998410). Na petição vertida no ID n. 
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25934091 a parte autora pugnou pela extinção do processo, sustentando 

ter logrado êxito na solução da temática perante o CEJUSC de 

Poxoréo-MT, tendo a requerida deixado de apresentar oposição ao pleito 

(ID 18231609). É o relatório do essencial. Decido. A desistência da ação é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental, inexistindo in casu nada que obstaculize o 

acolhimento do pedido de desistência. Face ao exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo único, CPC), e DECLARO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, c/c o art. 354, 

ambos do CPC). Sem custas ante a gratuidade da Justiça, restando 

deferido em prol da requerida r. benesse. Ciência ao Parquet. P. I. 

Arquivem-se com as baixas devidas. Rondonópolis-MT, 30 de março de 

2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004051-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DE MATOS BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRIGIDO BENITES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1004051-84.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Inventário ajuizado 

por NEUSA DE MATOS BENITES, em razão do em razão do óbito de 

BRIGIDO BENITES, na condição de cônjuge supérstite do mesmo, ambos 

devidamente qualificados nos autos. O feito foi recebido, nomeando-se a 

requerente como inventariante, bem como deliberando-se pela juntada dos 

documentos indispensáveis ao prosseguimento do feito, em decisum 

datado de 06 de maio de 2019 (ID 19882419). A inventariante postulou 

pela dilação de prazo em 07 de junho daquele ano (ID 20897800). Consta 

do rol de bens inventariado apenas um imóvel residencial, registrado na 

matrícula nº. 125259 (ID 25504947), objeto do contrato de compromisso de 

compra e venda acostado no ID 19572718, figurando como detentor da 

propriedade imobiliária a pessoa jurídica ‘Panorama Imobiliária Limitada’. De 

mais a mais, o juízo consignou a necessidade de apresentação da 

competente certidão de matrícula do único bem inventariado em nome do 

autor da herança (ID 26311759), porquanto constatada a ausência de 

domínio conferido ao mesmo através do manuscrito apresentado, 

tratando-se tão somente de termo de autorização de escritura, sob pena 

de extinção. Por fim, a representante do espólio postulou pela suspensão 

processual do feito, ‘por período considerável’ (sic - ID 28601306), a fim 

de regularizar a propriedade do imóvel. É o relatório. Decido. De exórdio, 

indefiro o pleito de suspensão processual outrora vindicado, porquanto a 

regularização da propriedade imobiliária do acervo foi deliberada há quase 

um ano (ID 19882419), sem que a inventariante tenha se desincumbido, 

até a presente data da r. providência, tratando-se de diligência ínsita as 

ações de inventário deste jaez, não se justificando, portanto, a suspensão 

sine die pretendida, tampouco a manutenção da inventariança. Conforme 

relatado, a inventariante deixou de promover a regularização da certidão 

de matrícula do imóvel, embora o procedimento sucessório esteja em 

tramitação há 10 (dez) meses, não se justificando a desídia em cumprir as 

providências descritas no art. 618, do CPC. Deveras, em que pese o feito 

conte com outras herdeiras habilitadas, verifica-se que todas são 

complacentes em relação a atual condução do múnus, revelando-se 

cômoda a manutenção do procedimento em apreço, sem a regularização 

do bem junto ao álbum imobiliário competente. De toda sorte, inegável 

reconhecer a patente inviabilidade de prosseguimento do feito, em razão 

da ausência de demonstração da propriedade existente sobre o patrimônio 

que se pretende amealhar, demonstrando, a toda evidência, a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, daí se aplicando a sanção processual ínsita no art. 485, IV, do 

CPC. Neste particular, vide o recente compêndio do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – 

BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM NOME DO FALECIDO – 

IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme dicção do art. 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.” (TJMT – 

APL 0013337-50.2012.8.11.0003, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

julgado em 27/11/2019). Desta feita, alternativa outra não há senão a 

extinção dos autos sem resolução do mérito. Ao Juiz cumpre policiar o 

feito, dar o necessário impulso oficial e extingui-lo nos casos que 

encontrar permissivo constitucional ou legal. É defeso manter processos 

em arquivos cartorários, numa eterna suspensão, à espera, destarte, de 

uma providência que não vem ou nunca virá. Pelo simples argumento de 

que não há previsão legal disciplinando o que se fazer, porém, o feito não 

pode ficar suspenso “sine die” (ação de conhecimento, cautelares, fase 

executiva ou ação de execução “formalmente em andamento” X ação de 

conhecimento, cautelares, fase executiva ou ação de execução 

“materialmente parada”). O Estado-Juiz, não se perdendo da memória a 

proporcionalidade e razoabilidade, deve impedir a eternização dos feitos 

(art. 139, incs. II e III, do CPC). Em nível magno, acerca do bom andamento 

da máquina estatal, em prol dos interesses público e privado, não se pode 

tirar da vista o postulado da eficiência, com ou sem as ramificações 

debatidas, ou categorias distintas e autônomas, nas quais sejam se 

destacam: a economicidade, a eficácia e a eficiência. Com variante 

econômica, segundo alguns, a economicidade determina aos Poderes 

constituídos empregarem, adequadamente, os recursos à disposição; a 

eficácia prega a imprescindibilidade de ação idônea e apta à obtenção 

efetiva de resultados; e a eficiência clama um balanço ou critério relativo 

aos custos despendidos e as vantagens granjeadas. A ordem 

constitucional demanda que o ordenamento infraconstitucional finque suas 

raízes na máxima efetividade do texto constitucional, aplicando-se cariz 

teleológico e sistemático sobre a norma interpretada. O desejo da Lei, aqui 

considerada em sua acepção genérica, independente das fontes de direito 

- lei escrita, costumes, princípios gerais não positivados, valores, doutrina, 

jurisprudência e dogmática, precisa ser verdadeiramente descortinado e 

concretizado para prevalecer a Justiça, no aspecto individual e coletivo. 

Empiricamente, a Lei é interpretada diante de um caso da vida, cabendo ao 

hermeneuta conduzi-la do abstrato para o concreto por métodos 

hermenêuticos (FIUZA, C. Direito civil. Curso completo. 8º ed., Belo 

Horizonte: Del Rey, 2004). Em termos conceituais, penetrando-se 

mutuamente, a hermenêutica volta-se à ciência da interpretação, movida 

em investigar sistematicamente o sentido e conteúdo das normas jurídicas, 

mirando sua aplicação por variados métodos; a interpretação propriamente 

dita, por seu turno, realiza o sentido e o alcance das normas jurídicas; por 

fim, a aplicação da lei trabalha com a subsunção das situações fáticas 

aos preceitos legais, dando azo à concretização daquilo até então 

previsto num plano ideal traçado pelo legislador. Os princípios de direito, 

com sobrelevada generalidade e abstração, marcante índole valorativa e 

sem ditar uma ação ou omissão, distinguem-se das disposições legais, as 

quais, positivas ou negativas, são formalmente obrigatórias e específicas. 

Aqueles desanuviam e dão efetividade a estas, adequando-as ao caso 

concreto quando há diferentes argumentações e preferências de sentido 

e alcance (vide HORTA, F.G. A. Do concurso aparente de normas penais. 

Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2007). Mediante integração normativa, na 

hipótese de o intérprete não alcançar a completa subsunção do fato da 

vida analisado ao texto legislativo, os princípios também podem completar 

sua atividade dentro do sistema legal. Porém, variando com influências do 

Estado, região, época e ânimo de quem deles lança mão, baseados em 

preceitos políticos, sociais e ideológicos, a aplicação desnorteada de 

princípios não escritos é melindrosa. Impõe-se, por isso, vigília e 

compatibilização deles à realidade e ao próprio ordenamento constitucional 

e sub-constitucional a que se inclinam, sob pena de sucumbirem em suas 

essências, na mesma velocidade com que valores sociais e jurídicos se 

perdem e aparecem injustiças. A tensão entre princípios, pela ausência de 

graduação entre eles, é quitada na esfera da ponderação e em nível de 

incompatibilidade lógica, sob uma amplitude argumentativa francamente 

ampla e aberta e pluralidade de interesses e pretensões. Diante de um 

confronto próprio, procura-se a harmonização ou concordância prática, 

força normativa, interpretação conforme, máxima efetividade, efeito 

integrador, justeza ou conformidade funcional do sistema (vide LENZA, P. 

Direito constitucional esquematizado. 12ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008). 

De qualquer forma, num ou noutro caso, pelo menos a proporcionalidade e 

a razoabilidade servem de pilar, diretriz ou limite ao plano abstrato e 

concreto, ao aberto e fechado. As duas podem ser mecanismos hábeis à 
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concretização da plena Justiça e a impedir que se ofenda de morte a 

tripartição de Poderes, cada qual com suas funções típicas. Entrementes, 

não guardo dúvidas de que o Poder Judiciário deve atender ao 

jurisdicionado (princípio da inafastabilidade da jurisdição), mas assim o 

deve proceder na exata medida da necessidade e interesse daquele que 

provoca a atuação estatal. In casu, a despeito de se tratar de inventário, o 

processo não pode ficar indefinidamente paralisado e inerte, mormente 

considerando-se as circunstâncias acima referidas, restando 

efetivamente inviabilizado o Juízo de promover a movimentação da marcha 

processual. Tal preceito comporta aplicabilidade ao feito em apreço, 

notadamente diante do extenso lapso temporal percorrido desde o 

ingresso da demanda sem a apresentação da documentação necessária 

ao regular desenvolvimento do procedimento sucessório, a exemplo da 

certidão negativa de testamento expedida em nome do falecido. A 

propósito, sobre o inventário, registre-se que o art. 989 do CPC/1973, ao 

prescrever que o Juiz deveria, de ofício, iniciar o inventário se nenhum 

dos herdeiros ou interessados requerê-lo no prazo legal, não foi 

recepcionado pela Constituição Federal na medida em que a Carta Magna 

assegura o devido processo legal (art. 5º, LIV) como direito fundamental, 

e dentre as diversas formas de se expressar este instituto há o dever de 

imparcialidade que deve orientar a prestação jurisdicional. Portanto, uma 

vez que o inventário trata de solucionar, primordialmente, questões 

patrimoniais, inexiste qualquer fundamento jurídico razoável a legitimar uma 

ação de ofício do Juízo. Diferentemente da atuação do Magistrado frente a 

questões envolvendo direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa 

humana, à guisa do que ocorre em temas envolvendo crianças e 

adolescentes em situações de risco, quando então há direitos de uma 

magnitude tal que legitimam, como a propósito trata o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, atuações de ofício do Magistrado, diferentemente, como 

já dito, destas circunstâncias que guardam, em si, justificativas 

constitucionais para a atuação de ofício, quaisquer outras disposições 

legais que pretendam conferir ao julgador tal atribuição comprometem, sem 

dúvida, o devido processo legal. Logo, mesmo quando há incapazes, o 

fato é que a inexistência de um processo de inventário em nada lhes 

prejudica, pois a situação patrimonial que se lhes aproveita – em função 

da sucessão – não é alterada, já que sem partilha não pode haver 

disposição de bens. De tal sorte, mesmo contando com a presença de 

incapazes, a questão continua a ser, em primeiro plano, patrimonial e, por 

conseguinte, não é apta a autorizar – em razão da cláusula do devido 

processo legal – a excepcional atuação de ofício do Juízo. Nesse sentido, 

ante a ausência de inventariante judicial na comarca, mesmo a remoção do 

inventariante, prevista no art. 622 do CPC e a figura do inventariante 

dativo, com fundamento no art. 617, VIII do mesmo Diploma, devem ter sua 

correta intelecção em conformidade com a ordem constitucional vigente. É 

que a simples nomeação de um inventariante dativo – de plano ou em 

consequência de eventual remoção e a constatação de que nenhum outro 

herdeiro interessa-se pelo ofício –, de modo indiscriminado, pode 

aproximar-se à atuação de ofício, acima referida, que não encontra 

fundamento de validade na Constituição Federal atual. É preciso verificar, 

por exemplo, se o momento processual reclama a presença de um 

inventariante dativo apenas para ultimar algum ato processual, que é 

condição única para a partilha, como exemplo, a necessidade de em 

últimas declarações corrigir-se algum erro material no plano apresentado, 

ou se a nomeação decorre de um acirrado litígio entre os herdeiros e a 

situação que se apresenta recomenda que um terceiro estranho assuma 

tal mister. São situações cogitadas com o propósito de elucidar 

entendimento, que justificam a presença de um inventariante dativo. Mas 

se a nomeação do dativo decorrer de uma inércia dos herdeiros, de uma 

passividade, de um comportamento que revela o absoluto desinteresse em 

dar regular andamento ao processo, como no caso vertente, aí então, tal 

como a abertura de ofício do inventário, o seu prosseguimento por 

insistência do Magistrado rompe com a cláusula do devido processo legal. 

Portanto, feitas tais ponderações, mostra-se possível – ser, em realidade, 

um dever da função jurisdicional – reconhecer a falta de interesse de agir, 

por desinteresse na prestação jurisdicional, quando o inventariante e os 

demais herdeiros não respondem a contento as determinações judiciais, 

quando, mesmo com advertências, os interessados (inventariante e 

demais herdeiros) não se interessam por dar regular andamento ao feito 

(no caso do inventariante) ou de acompanharem e tomarem a iniciativa de 

substituição do inventariante (no caso dos demais herdeiros porque são 

responsáveis por terem concordado com que certo herdeiro assumisse a 

função de inventariante, bem como por acompanharem a sua atuação nos 

autos). O mesmo seja dito, obviamente, quando ocorre mudança de 

domicílio, a ponto de não mais se encontrar as partes. Afastando a 

presença de prejuízo às partes com a presente extinção, há que se 

adicionar que havendo a regularização dominial do imóvel em liça, as 

partes poderão se valer, oportunamente, do procedimento de inventário, 

estando resguardado, portanto, os interesses em baila. Sobre a extinção 

do inventário, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL - SOBREPARTILHA - 

DESCOBERTA DE BENS APÓS O INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL - CARÊNCIA DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO 

FEITO - INCONFORMISMO - IMÓVEL ADQUIRIDO POR PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA - INSUFICIÊNCIA - TÍTULO NÃO REGISTRADO - BEM 

REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO 

CONTRATUAL - DIREITOS SOBRE O IMÓVEL INDEMONSTRADOS - 

SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. Ausente a prova da 

propriedade do bem imóvel, por meio da competente averbação da 

promessa de compra e venda perante o Registro Imobiliário, nos termos do 

art. 1.245 do CC/02, inviável a sobrepartilha do bem que está registrado 

em nome de terceiros estranhos à relação contratual.” (TJSC - AC: 

20140248043 SC 2014.024804-3 (Acórdão), Relator: Monteiro Rocha, Data 

de Julgamento: 19/11/2014, Segunda Câmara de Direito Civil Julgado). Pois 

bem, retornando ao assunto principal, é preciso que os operadores do 

direito, jurisdicionados e imprensa tenham ou criem consciência, sem 

hipocrisia ou falsa devoção, do real significado da inafastabilidade da 

prestação jurisdicional, para a pacificação dos conflitos, da importância e 

do papel do Poder Judiciário brasileiro, da indispensabilidade da advocacia 

à administração da Justiça (compromisso e seriedade com a efetiva 

realização da Justiça) e que a execução privilegia o interesse do próprio 

credor, o grande interessado e verdadeiro beneficiado. Perspicazes e 

eloquentes mostraram-se os seguintes trechos do discurso de posse 

como então Presidente do Supremo Tribunal Federal, apresentado pelo 

brilhante Magistrado de carreira, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, Dr. Cezar Peluso: "...o juiz não representas sentimentos 

impulsivos ou transitórios..." e "...não pode a sociedade ... pedir soluções 

peregrinas que satisfaçam todas as expectativas e reconciliem todas as 

consciências... " (sic). Insta assinalar que o Poder Judiciário passa, sem 

piedade das partes ou dos causídicos (que prestam serviços de 

conotação pública recebem honorários, reembolso de custas e despesas 

processuais etc.), a ser sobrecarregado com processos que, de fato ou 

na prática, não “andam”, não recebem a devida marcha processual, 

gerando toda sorte de infortúnios a maquina judiciária e, reflexamente, aos 

jurisdicionados (insegurança jurídica, lentidão, enfraquecimento do 

princípio da autoridade, quebra do custo-benefício etc.), sendo que no 

caso vertente ressai impositiva a extinção do presente feito. De outro lado, 

inexistindo nos autos o competente registro capaz de corroborar o direito 

real de propriedade, ônus este atribuído aos interessados, a par de 

constituir a prova do domínio dos referidos bens em favor do falecido, 

inviável o processamento do procedimento sucessório. Outrossim, cumpre 

salientar que em sede de inventário, a jurisdição se limita à arrecadação 

dos bens e direitos deixados pelo autor da herança para posterior 

pagamento das dívidas e tributos porventura existentes e, finalmente, 

partilha entre os herdeiros. Em outras palavras, o processo do inventário 

tem por finalidade precípua efetivar a partilha dos bens e direitos que 

integravam o patrimônio líquido do autor da herança, sendo que tais bens e 

direitos devem ser demonstrados de plano através de documentação 

pertinente, não possuindo o Juízo do inventário capacidade investigatória 

capaz de constituir obrigações, anular negócios jurídicos entre outros atos 

que dependem de dilação probatória ou extensão temporal contínua, 

exercício do contraditór io e ampla defesa, a lém da 

participação/intervenção de terceiros estranhos à cadeia sucessória. 

Deveras, a teor dos documentos encartados aos autos, devem os 

interessados providenciar primeiro, à transmissão da propriedade do 

imóvel em favor do autor da herança perante a escrivania extrajudicial 

competente para, só então, manejar o inventário. Com efeito, a extinção do 

processo é medida que se impõe, pois havendo a regularização do bem, a 

inventariança poderá ser manejada oportunamente, o que resguardará, 

inclusive, o interesse da Fazenda Pública que, diante das circunstâncias 

dos imóveis, não pode ser reconhecido ainda, neste momento. Assim 

sendo, tendo em vista que o imóvel descrito nos autos não se encontra na 

esfera de domínio do falecido, a teor do que prevê os arts. 1.227 e 1.245, 

do Código Civil, não é razoável manter a tramitação da ação, onerando 

demasiadamente o Judiciário sem qualquer efetividade prática às partes, 

configurando-se, pois, a ausência de pressupostos de constituição e 
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desenvolvimento válido e regular do processo, o que leva a sua extinção. 

Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a ausência 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Sem custas eis que as partes 

militam sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita. Honorários 

inaplicáveis a espécie. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de 

março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito
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Processo nº.: 1002415-49.2020.8.11.0003 VISTOS. JULIANA CABREIRA 

ALVES DA FONSECA DIAS e GILMAR DIAS, devidamente qualificados e 

representados, propuseram o presente DIVÓRCIO CONSENSUAL. 

Destacam que contraíram núpcias em 03/05/2019, sob o regime de 

comunhão parcial de bens, registrando a inexistência de bens a serem 

partilhados e a pretensão por parte da autora Juliana em voltar a utilizar o 

nome de solteira. Pugnam pela procedência do pedido para que seja 

decretado o divórcio do casal, assinalando a impossibilidade na 

reconciliação. Relatei o essencial. Decido. De inicio, processe-se em 

segredo de Justiça. No mais, considerando-se a natureza da causa, 

notadamente a ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir vista 

dos autos ao Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido 

autoral. Pois bem. As partes são legítimas e bem representadas, 

presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação. 

O pedido satisfaz às exigências do art. 226, § 6º da Constituição Federal. 

Por fim, quanto ao nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente deverá ser 

modificado diante de opção expressa nesse sentido por parte do cônjuge 

que adotou o sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º). Em face ao exposto: 

a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal. b) 

HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, 'b' do C.P.C., o acordo tal 

qual o celebrado na inicial e na petição vertida no ID n. 29292540. O 

cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira. Custas ex lege. Em razão 

da solução consensual, não há que se falar em honorários de 

sucumbência. Considerando-se o disposto no artigo 1.000 do CPC, não há 

interesse recursal e a sentença tem eficácia imediata. Oportunamente, 

expeça-se o competente mandado de averbação. Após, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se. P. I. Rondonópolis, 27 de março de 2020. 
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segredo de Justiça. No mais, considerando-se a natureza da causa, 

notadamente a ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir vista 

dos autos ao Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido 

autoral. Pois bem. As partes são legítimas e bem representadas, 

presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação. 

O pedido satisfaz às exigências do art. 226, § 6º da Constituição Federal. 

Por fim, quanto ao nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente deverá ser 

modificado diante de opção expressa nesse sentido por parte do cônjuge 

que adotou o sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º). Em face ao exposto: 

a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal. b) 

HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, 'b' do C.P.C., o acordo tal 

qual o celebrado na inicial e na petição vertida no ID n. 29292540. O 

cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira. Custas ex lege. Em razão 

da solução consensual, não há que se falar em honorários de 

sucumbência. Considerando-se o disposto no artigo 1.000 do CPC, não há 

interesse recursal e a sentença tem eficácia imediata. Oportunamente, 

expeça-se o competente mandado de averbação. Após, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se. P. I. Rondonópolis, 27 de março de 2020. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016033-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

Processo nº.: 1016033-95.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de pedido 

de alvará judicial apresentado por ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS, 

devidamente qualificados na exordial. Facultada a emenda da exordial (ID 

27265969), a parte autora pugnou pela extinção do processo (ID 

29197238). É o relatório. Decido. A desistência da ação é perfeitamente 

possível, registrando-se que à parte autora compete analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do direito que 

lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos da 

legislação instrumental, inexistindo in casu nada que obstaculize o 

acolhimento do pedido de desistência. Face ao exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo único, CPC), e DECLARO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, c/c o art. 354, 

ambos do CPC). Sem custas ante a gratuidade da Justiça. P. I. 

Arquivem-se com as baixas devidas. Rondonópolis-MT, 30 de março de 

2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016765-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

E. N. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Processo: 1016765-76.2019.8.11.0003. Vistos etc., Trata-se de ação de 

reconhecimento de união estável post mortem proposta por ROSA 

FRANCISCA DOS SANTOS em face de EDERVAL NEVES COELHO e LINA 

NEVES COELHO, todos bem qualificados nos autos. Verificada a 

irregularidade da peça inaugural, determinou-se a emenda da exordial (ID 

28500723), facultando-se a autora a apresentação de certidão de 

nascimento ou casamento do falecido, devidamente atualizada, com a 

finalidade de comprovação da ausência de impedimentos matrimoniais à 

constituição da relação descrita na inicial, consoante disposto no art. 

1.723, parágrafo 1º, do Código Civil. Ainda, determinou-se a indicação no 

polo passivo do genitor do falecido, Sr. Carolino Miguel Coelho, 

devidamente qualificado, ou comprovar o óbito do ascendente, mediante 

certidão de óbito. A autora quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Prima 

facie, registro que para o reconhecimento da união estável exige-se a 

comprovação além da convivência pública, contínua e duradoura, 

estabelecida com o objetivo de constituição de família, a ausência de 

impedimentos matrimoniais à constituição dessa relação, consoante 

disposto no art. 1.723, parágrafo 1º, do Código Civil. Para demonstração 
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da inexistência dos impedimentos, assim como ocorre quando do 

processo de habilitação de casamento, deveria a parte interessada ter 

trazido ao processo as respectivas certidões de nascimento ou 

casamento dos envolvidos, expedidas em data recente, tratando-se e 

documento indispensável à propositura da ação. Com efeito, não é 

demasiado assinalar que o instituto da união estável não ostenta apenas 

aspectos econômicos e para o reconhecimento da relação marital é 

necessário que o então casal fosse solteiro ou, tendo sido casado com 

outra pessoa, que estivesse separado de fato, sendo imprescindível a 

prova sumária do estado civil dos envolvidos, notadamente porque a 

pretensão poderá violar direitos (inclusive sucessórios), de terceiros que 

sequer figuram na relação processual, colocando em xeque o princípio da 

segurança jurídica e os efeitos de eventual coisa julgada. Constatada a 

carência dos documentos indispensáveis ao ingresso da demanda, nos 

termos do art. 320 do CPC, bem como a ausência de escorreita indicação 

do polo passivo, facultou-se a autora emendar a petição inicial, sob pena 

de extinção nos moldes legais. Todavia, a requerente deixou de suprir as 

falhas apontadas, quedando-se inerte (andamento de decurso de prazo 

retro). Diante disso, denota-se a presença de vício que impede o regular 

desenvolvimento do feito, comportando indeferimento da petição inicial. 

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 citado: “(...) 

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). Assim, está configurada a 

inépcia da inicial, devendo a mesma ser indeferida, por deixar a parte 

autora de proceder a emenda da inicial nos termos do decisum 

anteriormente lançado (ID 28500723). Posto isso, indefiro a petição inicial, 

com fundamento no artigo 330, IV c/c o art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro 485, inciso I, do mesmo 

codex. Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Transitada em julgado, 

após as anotações pertinentes, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005206-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1005206-25.2019.8.11.0003. Vistos etc. Cuida-se de “AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, BUSCA E APREENSÃO DE BENS DE 

USO PARTICULAR E TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por GERALDO dos 

S. O. em desfavor de GLÁUCIA A. L., ambos devidamente qualificados 

nos autos. Narra a inicial, que as partes contraíram matrimônio em 

04/05/2018, sob o regime da comunhão universal de bens, estando 

separados de fato desde a data de 24/03/2019, informando, ainda, a 

inexistência de filhos em comum. No mais, pugna pela partilha do imóvel 

descrito na inaugural, assim como dos bens móveis que guarneciam o 

imóvel do extinto casal, avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na 

oportunidade, postulou pela decretação do divórcio em sede de tutela de 

evidência, assim como busca e apreensão dos bens de uso pessoal (ID 

20067862). Em decisão inaugural, facultou-se a emenda da inicial para fins 

incluir cópia dos documentos alusivos aos bens objetos da partilha em 

comento (ID 20170384), aportando no ID 20517838 respectiva 

manifestação, consignando a cópia do imóvel registrado na matrícula 

91.282 do RGI local. Por força da decisum registrado no ID 21391215, a 

inicial e emenda foram recebidas, deferindo-se ao autor os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Liminarmente, decretou-se dos litigantes, 

deferindo-se, ainda, a busca e apreensão dos bens pertencesses 

pessoais do requerente consoante pugnado. A audiência de conciliação 

restou infrutífera (ID 23224347). Malgrado a citação pessoal da requerida 

(ID 22669753), não houve oferta da contestação no prazo legal (ID 

25879576). Diante disso, postulou o autor pela decretação a revelia da 

demandada, com o consequente julgamento antecipado do mérito (ID 

26726654). Oportunizado instruir os autos com o pacto antenupcial (ID 

29504330), aportou o respectivo manuscrito ao ID 30456217. É o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de “AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, BUSCA E APREENSÃO DE BENS DE 

USO PARTICULAR E TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por GERALDO dos 

S. O. em face de GLÁUCIA A. L., ambos devidamente qualificados nos 

autos. Prima facie, considerando-se a natureza da causa, notadamente a 

ausência de interesse de incapaz, deixo de abrir vista dos autos ao 

Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido autoral em 

julgamento antecipado da lide, porquanto a matéria debatida reveste-se 

unicamente de direito, sendo desnecessária qualquer dilação probatória, 

sobretudo considerando-se o desinteresse na produção probatória 

consoante manifestação derradeira. Sem embargo de entendimentos em 

sentido contrário, relativamente a partilha dos bens, ponderando a 

natureza indisponível do direito posto em causa, in casu, é de salientar 

que a revelia não estar apta a produzir seu efeito material, em 

consonância com o art. 345, II c/c 344, segunda parte, ambos do Código 

de Processo Civil. Com efeito, assim leciona Nelson Nery Júnior: "II: 3. 

Direito indisponível. Mesmo que ocorra revelia (não contestação), se o 

direito posto em causa for indisponível (e.g. anulação de casamento), não 

ocorrem os efeitos da revelia. Neste caso, ainda que o réu não conteste, o 

autor tem de fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC 333, 

I), vedado ao juiz julgar antecipadamente a lide (CPC 330, II)" (in CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL COMENTADO e legislação Processual Civil 

Extravagante em Vigor, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE 

ANDRADE NERY, 6ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 681). Deveras, a 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela demandante, em 

consequência da revelia, é relativa, podendo ceder ante a evidência dos 

autos, em consonância com o princípio do convencimento motivado do juiz 

inserto no artigo 371 do CPC. Neste sentido leciona o insigne 

processualista Humberto Theodoro Júnior: "a presunção de veracidade, 

decorrente da revelia, não é absoluta e insuperável, nem pretendeu a lei 

transformar o juiz, na espécie, num robot que tivesse que aprovar, 

conscientemente, a inverdade e a injustiça, sem qualquer possibilidade de 

coarctar a iniquidade e a mentira. 'Não há como se não considerar como 

implícita a ideia de que a presunção de veracidade decorrente de revelia 

do adversário só poderá produzir todos os efeitos quanto a fatos 

revestidos de credibilidade ou verossimilhança" (in Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, Humberto Theodoro Júnior, Ed. Forense). Nessa 

mesma linha, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

verbis: “Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, 

tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do 

pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor”. STJ, 4ª T., AgRg no Agravo em 

REsp 204.908-RJ, rel. min. Raul Araújo, v. u., DJe 3/12/2014. Desta forma, 

tal fato não implica concluir que a requerida tenha concordado com o 

pedido autoral, gerando apenas a presunção de veracidade relativa dos 

fatos articulados na petição inicial. Em outras palavras, penso que a 

ausência de contestação não pode implicar no automático acolhimento da 

súplica autoral, o que deve ser ponderado casuisticamente pelo juízo com 

o escopo de entregar a tutela jurisdicional de forma equilibrada e justa, 

máxime porque 'a revelia projeta efeitos apenas na arena dos fatos e não 

quanto aos seus consectários jurídicos, razão pela qual não traduz 

certeza da procedência do pedido' (in TJDFT - 4ª TURMA CÍVEL, Apelação 

n. 20140710279559APC, Relator Desembargador JAMES EDUARDO 

OLIVEIRA). Ilustro: 'APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PEDIDO DE PARTILHA 

DE BEM IMÓVEL. REVELIA. VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO. A revelia não induz à presunção 

absoluta de veracidade das alegações do autor, que devem ser 

analisadas de acordo com o conjunto probatório dos autos. Inexistindo nos 

autos outros elementos que confirmem as alegações do apelante, não se 

pode julgar procedente o pedido de partilha do imóvel, nos termos 

requeridos pelo autor, com base somente na decretação da revelia da ré.' 

(TJDFT - 6ª Turma Cível - Apelação n. 07074101220188070020 - 

(0707410-12.2018.8.07.0020 - Res. 65 CNJ), 6ª Turma Cível, Relator Des. 

Esdras Neves, Publicado em 17/9/2019). Assim, decreto a revelia da parte 

requerida, com todos os seus efeitos à exceção da presunção de 
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veracidade da matéria fática. Ad argumentandum, consigno que é 

entendimento pacífico perante o Superior Tribunal de Justiça que em 

regime de comunhão universal de bens, a comunicação do patrimônio 

assim como as dívidas, deve cessar com o término da vida em comum. 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. SUCESSÃO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. 

INCLUSÃO DA ESPOSA DE HERDEIRO, NOS AUTOS DE INVENTÁRIO, NA 

DEFESA DE SUA MEAÇÃO. SUCESSÃO ABERTA QUANDO HAVIA 

SEPARAÇÃO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DOS BENS 

ADQUIRIDOS APÓS A RUPTURA DA VIDA CONJUGAL. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. (...) 5. Assim, em regime de comunhão universal, a 

comunicação de bens e dívidas deve cessar com a ruptura da vida 

comum, respeitado o direito de meação do patrimônio adquirido na 

constância da vida conjugal. 6. Recurso especial provido. (STJ, Quarta 

Turma - REsp 555771 / SP. Min. Luis Felipe Salomão, Data da publicação: 

Dje 18/05/2009). Nessa perspectiva, a separação de fato, nada mais é do 

que o “animus de dar como encerrada a vida conjugal, comportando-se 

como se o vínculo matrimonial fosse dissolvido" (GOMES, Orlando. Direito 

de Família. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 25), e, portando, nesse 

contexto, sua configuração implica o fim do affectio maritalis entre os 

cônjuges, que passam a se portar como se casados não fossem. Por 

conseguinte, “o fim da vida em comum leva à cessação do regime de bens 

– seja ele qual for -, porquanto já ausente o ânimo socioafetivo, real motivo 

da comunicação patrimonial” (MADALENO, Rolf. Do regime de bens entre 

os cônjuges, 194). Logo, partindo da premissa que “a separação de fato 

põe fim ao regime de bens e importa extinção dos deveres entre os 

cônjuges e entre companheiros” (IBDFAM, Enunciado 2), correto afirmar 

que a data da separação de fato que põe fim ao regime de bens que, à 

propósito: Para evitar soluções injustas, prevenindo o enriquecimento sem 

causa (CC 884), além de cumprir os valores e princípios constitucionais no 

que tange à ética solidária das relação intersubjetivas, urge que se 

considere que não se comunicam, e, por isso, não e sujeitam a partilha, os 

bens adquiridos durante a separação de fato do casal (DA GAMA, 

Guilherme Calmon Nogueira. Separação de fato e ética ... 94). Destarte, 

extrai-se do quanto consta dos autos que os envolvidos estão separados 

de fato desde 24/03/2019, sendo este o marco final que será levado em 

consideração para o julgamento do mérito, que passo ao exame. Neste 

passo, a par do regime de casamento adotado pelas partes, se 

comunicam todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas 

dívidas passivas (CC, art. 1.667). In casu, verifico que dos bens 

mencionados na exordial o requerente comprovou a propriedade em favor 

das partes tão somente em relação ao imóvel descrito na inicial. Logo, 

ACOLHO a partilha do imóvel registrado no RGI local sob o nº. 91.282 (ID 

20518091), denominado lote nº. 13 da quadra 13, no Loteamento Jardim 

Ana Carla, nesta cidade, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

cada litigante, devendo ser promovida a devida averbação da presente 

partilha, oportunamente. Desde já, ressalta-se quando a coisa for 

indivisível ou se tornar pela divisão imprópria ao seu destino e os 

ex-conviventes não queiram adjudicá-la a um só, indenizando os outros, 

deve então ser vendido e repartido o preço. Em outras palavras, ante a 

existência de condomínio decorrente de partilha de bens estabelecida na 

referida demanda, resta esvaziada a competência deste Juízo de Família, 

competindo a parte interessada buscar a tutela de seu direito conforme 

apregoa os artigos 1.320 e 1.322, ambos do Código Civil, via ação de 

extinção de condomínio, com posterior pedido de alienação judicial do bem 

imóvel (art. 730, CPC), ‘afinal, é direito do condômino requerer a divisão de 

coisa comum, com a consequente alienação judicial do bem, quando não 

for possível o uso e gozo em conjunto do bem indivisível, resguardando-se 

o direito de preferência" (TJSP - Ap. nº 0004056-59.2012.8.26.0001 - São 

Paulo - 7ª Câmara de Direito Privado - Relª Mary Grün - J. 22.03.2017). Por 

outro lado, o autor não logrou êxito em comprovar a existência dos 

utensílios domésticos que guarneciam a residência do extinto casal, 

reputando-se inviável a partilha dos mesmos, sob pena de subverter 

princípios primários das relações materiais (art. 1.227 e 1.245, do CC) e, 

tolher, com isso, direitos de terceiros (art. 506, do CPC). Desta forma, 

DESACOLHO o pedido de partilha dos bens móveis que guarneciam a 

residência do ex-casal, sobretudo diante da ausência de prova da 

existência e respectiva individualização dos referidos, uma vez que a 

parte autora sequer individualizou os ditos bens, estando ausente 

qualquer documento que comprove a existência e a aquisição, como, por 

exemplo, notas fiscais. Posto isso, confirmo o provimento liminar 

concedido em decisão inaugural (ID 21391215) e JULGO em parte 

PROCEDENTE o pedido autoral. Via de consequência DECLARO encerrada 

a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito, com supedâneo no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. A partilha de bens fica 

disciplinada na forma acima disposta. Tendo em vista a sucumbência 

preponderante da parte requerida, condeno-a ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em favor 

do patrono da parte autora, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), sobretudo considerando a natureza da demanda e o trabalho 

efetivado, consoante o que determina o art. 85, § 2º, do CPC. No mais, 

suspendo a r. condenação por litigar a ré sob o pálio da assistência 

judiciária, que de ofício lhe concedo, haja vista a profissão de 'assistente 

de enfermagem' por ela exercida e por ser pessoa presumidamente 

detentora de poucas posses. Na hipótese de interposição de recurso de 

apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo 

Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte 

contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo 

recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para 

oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior Instância, 

para apreciação do recurso de apelação. Por fim, preclusa a via recursal 

expeça-se mandado de averbação e, em não havendo qualquer 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.006 da CNGC-MT), 

arquivem-se os autos com as baixas pertinentes. Publique-se. Intimem-se. 

Rondonópolis/MT, 30 de março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000390-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1000390-97.2019.8.11.0003. Vistos etc., 01. A teor do parecer 

ministerial retro, renove-se a realização de estudo psicossocial junto ao 

núcleo familiar do Autor. Fixo o prazo de 30 dias a fim de que o laudo 

aporte aos autos. Do laudo, intimem-se. Após, vista ao Parquet 02. Diante 

da informação constante da contestação outrora ofertada, bem como o 

fato da Defensoria Pública assistir a parte Autora, nomeio defensor dativo 

o Dr. SAMIR BRADA DIB (UNIJURIS) para continuar patrocinando a defesa 

da ré. Intime-se o aludido causídico dando-lhe ciência da presente 

nomeação, bem como para apresentar a competente manifestação no 

prazo de quinze dias. Às providências. Rondonópolis, 28 de março de 

2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000091-87.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

B. D. S. B. (AUTOR(A))

J. R. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDO SEBASTIAO DO AMARAL OAB - MT25428/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA A DATA: 25/06/2020 ÀS 14hs.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002155-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. C. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE E PARTE 

REQUERIDA, para comparecerem à AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO a ser realizada em 12/08/2020 ÀS 15hs, na sala de 

Audiências deste Juízo, ficando a cargo dos advogados das referidas 

partes intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013887-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR RIBEIRO FERNANDES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA OAB - MT25830/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES FERNANDES DA SILVA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1013887-81.2019.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, acolho o pedido 

vertido no ID 29721253 e CONVERTO o presente feito de INVENTÁRIO 

NEGATIVO para ARROLAMENTO SUMÁRIO. Procedam-se as devidas 

retificações. Mantenho no encargo de inventariante a Sra. NADIR RIBEIRO 

FERNANDES, independentemente de termo. Outrossim, intime-se a 

inventariante para instruir o feito com as primeiras declarações, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acompanhado dos seguintes documentos: a) certidão 

de matrícula do imóvel a que alude o ID 29721255; b) informativos acerca 

dos numerários disponibilizados nos autos da ação de Código 21105, em 

tramitação perante a 3ª Vara Cível desta Comarca; c) certidão de 

nascimento/casamento dos herdeiros Nadia, Antonio e Neide; d) certidões 

negativas de débito municipal, estadual e federal em nome do de cujus; e) 

certidão negativa de testamento, nos moldes do art. 2º, do Provimento n.º 

56/2016-CNJ, eis que se trata de documento indispensável ao deslinde da 

presente ação, sob pena de extinção (art. 485, IV, do CPC). Ainda, a 

representante do espólio deverá apresentar o esboço de partilha, 

resguardando-se o pagamento de eventuais débitos em nome do espólio, 

na forma legal. Adotadas as providências, tornem-me conclusos. 

Intimem-se. Rondonópolis/MT, 27 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016184-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1016184-61.2019.8.11.0003 Vistos etc., Considerando o quanto 

disposto no parecer ministerial, intime-se a parte autora via causídico para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informe aos autos a existência de algum dos 

legitimados previstos no artigo 747, inciso I a III do CPC, em sendo o caso, 

deverá no mesmo prazo colacionar a integralidade dos dados do mesmo. 

Em seguida, colha-se parecer ministerial. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 27 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001087-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. A. R. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Processo nº.: 1009705-86.2018.8.11.0003 VISTOS. A teor da derradeira 

cota ministerial, intime-se a parte autora para demonstrar a existência dos 

legitimados ativos para a propositura da ação de interdição do Sr. Hisashi 

Doho, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção. Após, renove-se 

vista ao Parquet. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de março de 2020. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014531-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CARVALHO VICTOR COELHO OAB - MT21203/O 

(ADVOGADO(A))

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. E. G. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA OAB - MT5161/O 

(ADVOGADO(A))

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

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE E PARTE 

REQUERIDA, para comparecerem à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO a ser 

realizada em 12/05/2020 ÀS 13hs30MIN.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000063-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIA JANE MARTINS (REQUERENTE)

KARINA KAORI ISERI NINOMIYA (REQUERENTE)

A. M. N. (REQUERENTE)

KAZUNORI NINOMIYA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mie Ninomiya OAB - MT0013559A (ADVOGADO(A))

LUCIA MASSAKO ISERI OAB - 016.252.751-96 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

KAZUO NINOMIYA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1000063-21.2020.8.11.0003 Vistos etc., Considerando-se que a herdeira 

menor, Ana M. N., encontra-se regularmente representada nos autos, via 

de sua genitora Lucia Massaki Iseri, consorte do falecido, faculto a 

regularização da representação processual da mesma, por si, na forma do 

decisum registrado no ID 28128396, restando desnecessária a citação 

perquirida, in casu. Outrossim, tendo em vista que o veículo automotor 

objeto do pleito encontra-se em nome de terceiro, isto é, da pessoa jurídica 

‘Rodobens C. E. L. de Veículos Ltda’ (ID 29158601), deverá a parte 

interessada comprovar a propriedade imputada ao de cujus, sob pena de 

inviabilizar o recebimento do pleito. Neste particular, vide o recente 

compêndio do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO 

EM NOME DO FALECIDO – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dicção do art. 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.” (TJMT – APL 0013337-50.2012.8.11.0003, Desa. Antônia 

Siqueira Gonçalves, julgado em 27/11/2019). Registro, aliás, que acaso a 

parte autora não possua a documentação necessária à transferência do 

bem, isto é, o CRLV com a propriedade devidamente registrada em favor 

do autor da herança, deve, primeiro, providenciar a regularização do 

mencionado patrimônio para, após, manejar a transmissão, tratando-se de 

documento essencial a propositura da demanda, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Escoado o 

prazo, tornem-me conclusos. Às providências. Rondonópolis/MT, 30 de 

março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 217 de 622



de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016536-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO OAB - MT26995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1016536-19.2019.8.11.0003. Vistos etc., CRISTIANY ALVES 

DA COSTA NASCIMENTO, qualificada na exordial, ajuizou a presente 

“Ação de Divórcio Litigioso c.c. Guarda Judicial”, em face de CARLOS 

ROBERTO DO NASCIMENTO, igualmente qualificado. Relata a autora que 

conviveu com o requerido por 24 anos, vindo a contrair matrimônio sob o 

regime de separação total de bens com o requerido na data de 

29/01/2010, estando o casal separado de fato desde julho de 2018, sem 

possibilidade de reconciliação, inexistindo bens a serem partilhados. 

Informa, ainda, que durante a união adveio o nascimento de dois filhos, 

sendo um menor de idade, cuja guarda fática esta sendo por si exercida. 

Ainda, registra o interesse em voltar a utilizar o nome de solteira. Recebida 

a exordial (ID 27531257), designou-se sessão de conciliação. O requerido 

foi devidamente citado (ID 28394335). Adiante, aportou ao processo 

acordo entabulado entre as partes (ID 28712658), cujo teor retrata 

composição integral quanto à temática descrita na exordial, estipulando-se 

sobre a dissolução do vínculo matrimonial, bem como que a guarda do filho 

menor será exercida pela Autora, regulamentando-se o direito de 

convivência paterno-filial. Com relação à verba alimentar, consignou-se a 

dispensa recíproca entre os cônjuges e, quanto àquela destinada à prole 

em comum registrou-se que o tema já foi tratado em processo diverso 

(Processo n. 1012953-50.2018.8.11.0003). Ainda, a autora manifestou o 

interesse em retornar a utilizar o nome de solteira. Ante ao r. Acordo, a 

audiência antes agendada restou prejudicada (ID 29250231). Em parecer, 

a douta representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento do 

pedido de homologação e consequente decretação do divórcio (ID 

30358405). Relatei o essencial. Decido. As partes são legítimas e bem 

representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as 

condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 

6.515/77, do art. 1.580, parágrafo segundo, do Código Civil/2002 e do art. 

226, § 6º da Constituição Federal. Assim, impõe-se a procedência da 

pretensão ora deduzida. Por fim, quanto ao nome conjugal (CC, 1.565, § 

1º), somente deverá ser modificado diante de opção expressa nesse 

sentido por parte do cônjuge que adotou o sobrenome do outro (CC, 1.578, 

§ 2º). Neste particular, assinalo que sendo o nome direito da 

personalidade previsto no artigo 16 do Código Civil, o cônjuge pode optar 

por permanecer usando o patronímico do esposo, quando da separação, 

se este já incorporou a sua personalidade, bastando que manifeste tal 

pretensão, sendo que in casu o cônjuge interessado exerceu 

pessoalmente a opção, pretendendo o retorno do uso do nome de solteira. 

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial para 

DECRETAR O DIVÓRCIO requerido por Cristiany Alves da Costa 

Nascimento e Carlos Roberto do Nascimento declarando cessados todos 

os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de 

bens. No mais, conforme fundamentos antes lançados, ressalto que a 

Autora Cristiany Alves da Costa Nascimento voltará a utilizar o nome de 

solteira. Por derradeiro, em relação à guarda do filho em comum e direito 

de convivência paterno-filial tendo em vista que a transação realizada 

entre as partes preserva a celeridade processual e melhor interesse da 

do menor, a homologação é a medida que se impõe. Desta forma, 

HOMOLOGO o acordo tal qual o celebrado entre as partes (ID 28712658), 

com fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC, Sem custas face a 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Honorários na forma 

pactuada. Nestes termos e considerando-se o disposto no artigo 1.000 do 

CPC, não há interesse recursal e a sentença tem eficácia imediata. 

Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais, bem como o termo de 

guarda a ser subscrito perante a serventia judicial tão logo do retorno das 

atividades jurisdicionais de forma presencial haja vista a atual vivência de 

regime de teletrabalho (Portaria Conjunta 249/20-TJMT). Oportunamente, 

arquivem-se. Notifique-se o Ministério Público. P. I. Rondonópolis/MT, 30 de 

março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000574-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. (AUTOR(A))

D. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. C. (REU)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA A DATA: 01/07/2020 ÀS 15hs30min. BEM COMO, 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

DILIGÊNCIA NEGATIVA ACERCA DA CITAÇÃO DO REQUERIDO, 

CONFORME ID 29504694 PÁGINA 05.

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)

 

Processo: 1014203-94.2019.8.11.0003. Vistos etc., I. Previamente ao 

exame do acordo vertido no ID n. 30792685, intime-se o patrono da parte 

Autora, Dr. Anderson Dias Cardoso, para que regularize a representação 

processual do requerido, no prazo de 15 dias. No mais, adverto ao 

referido causídico da total desnecessidade de lançar cláusula de sigilo 

sob as noveis peças processuais a serem protocoladas, tendo em vista 

que o processo já tramita sob SEGREDO DE JUSTIÇA e referida prática 

apenas traduz entrave à celeridade do processo. II. Acaso não atendido o 

comando acima, intime-se o requerido pessoalmente para que regularize a 

sua representação processual, evitando-se desta forma futura alegação 

de nulidade processual. III. Suprida a falha apontada, colha-se parecer 

ministerial. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000918-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. C. (REU)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA A DATA: 01/07/2020 ÀS 16hs30min

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015631-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIENE DE ABREU FAGUNDES OAB - 160.453.002-20 

(REPRESENTANTE)

DIOGENES ABREU OAB - 040.033.146-20 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGENES ABREU OAB - 040.033.146-20 (REPRESENTANTE)

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

MARIENE DE ABREU FAGUNDES OAB - 160.453.002-20 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1015631-14.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Ação de Alvará 
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Judicial aforada por MARIENE DE ABREU FAGUNDES, na qualidade de 

legítima sucessora de DIOGENES DE ABREU, com o objetivo de obter 

autorização para transmissão da propriedade de um automóvel deixado 

pelo extinto. Pretende a ora requerente a alienação do veículo GM/S10 

Executive D, placa OAT-1060, cor prata, ano 2011, Renavam 

00341499552 (ID 26750035), sobretudo considerando a necessidade de 

quitação dos tributos deixados pelo espólio, atualmente inventariados na 

via extrajudicial, conforme escritura pública de nomeação de inventariante 

inclusa no ID 26750025. Acompanha a exordial a documentação 

pertinente. Facultou-se a emenda da inicial (ID 28711028), a fim de que a 

parte autora esclarecesse acerca da titularidade do veículo, haja vista 

estar registrado em nome da pessoa jurídica ‘D. Abreu A. de Empresas 

Ltda’. Aportou resposta no ID 29270312, justificando que se trata de 

empresa familiar integrada pelo de cujus e as filhas, Mariene e Mariana, 

não havendo qualquer insurgência das mesmas quanto a pretensão. 

Apresentou documentos. É o relatório. Decido. Ab initio, recebo a inicial, 

bem como sua emenda derradeiramente apresentada. Com efeito, ressai 

que todas as herdeiras são maiores e capazes, estando representadas 

pelo mesmo causídico ora epigrafado. Malgrado a previsão disposta no 

CPC no que concerne a possibilidade de processamento de alvará judicial 

somente nos casos de inexistir bens a inventariar, nos moldes da Lei 

6.858/1980 (art. 666, do CPC), invocando o princípio da celeridade 

processual, viável o processamento do pedido de Alvará Judicial do bem 

móvel deixado pelo falecido. Ademais, no caso em apreço não há 

herdeiros menores ou incapazes e trata-se de feito de jurisdição 

voluntária onde o magistrado “(...) não é obrigado a observar critério de 

legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar 

mais conveniente ou oportuna.” (art. 723, parágrafo único, do CPC). A 

propósito: “APELAÇÃO. ALVARÁ. VENDA DE VEÍCULO. DEFERIMENTO. 

Caso de herdeiros maiores, capazes e de acordo na pretensão de obter 

alvará para alienar o único bem único deixado pelo "de cujus", um veículo 

antigo e de baixo valor, que inclusive está muito abaixo do limite de 

isenção do ITCD. Hipótese na qual se mostra viável deferir o alvará 

postulado. Precedentes. DERAM PROVIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70063441976, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 05/03/2015). “APELAÇÃO. 

DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE ÚNICO BEM DO 

DE CUJUS (AUTOMÓVEL). DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE 

INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70061932604, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino 

Robles Ribeiro, Julgado em 13/10/2014). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALVARÁ. VENDA DO ÚNICO BEM DO AUTOR DA HERANÇA. 

POSSIBILIDADE. O espólio é composto apenas de uma motocicleta. Todos 

os herdeiros são maiores e capazes e não há divergência quanto à 

divisão do bem. Nesse passo, é cabível o procedimento simplificado do 

alvará, sendo prescindível a realização de inventário para levantamento 

dos valores. RECURSO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA.” (Apelação Cível Nº 

70036639995, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 16/06/2010). Outrossim, assinalo que Lei 

13.105/2015 não exige a comprovação de dívidas tributárias de qualquer 

natureza nos autos em que não há divergência instalada, sendo todos 

maiores e capazes, dando-se apenas ciência à Fazenda Pública da 

sentença para fins de lançamento do respectivo tributo na esfera 

administrativa, em sendo o caso. Destarte, nenhuma discussão será 

travada sobre a validez ou não de débito tributário, porquanto eventual 

evasão fiscal poderá ser rechaçada com simples ciência à Fazenda 

Estadual, de modo que inexiste empecilho ao deferimento do alvará 

requerido. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. 

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO DA FAZENDA 

ESTADUAL No caso, inexistindo outros bens a inventariar e havendo 

consenso entre o viúvo e as demais herdeiras no tocante à alienação e 

transferência de veículo pertencente à extinta, a questão fiscal, por si só, 

não pode ser empecilho ao deferimento do alvará requerido, pois eventual 

evasão fiscal pode ser combatida com a simples cientificação da Fazenda 

Pública para que tome as medidas que entender cabíveis à arrecadação 

do imposto devido. APELO PROVIDO.” (TJRS - Apelação Cível Nº 

70073666448, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 22/06/2017). Assim, superada a 

questão supra, passo ao julgamento do mérito. Pois bem. Trata-se de 

Alvará Judicial visando autorização judicial para alienar um veículo 

automotor registrado em nome de ‘D. Abreu A. de Empresas Ltda’, pessoa 

jurídica da qual o falecido DIOGENES DE ABREU figura como sócio 

majoritário, em conjunto com as demais herdeiras, devidamente 

qualificadas, a fim de saldar os débitos oriundos da massa na via 

extrajudicial. A autora é inventariante nomeada perante o 2º Tabelionato 

de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Rondonópolis/MT, 

sendo que as demais sucessoras encontram-se representadas pelo 

mesmo patrono ora peticionante, inexistindo óbice, portanto, ao 

deferimento do pleito inaugural. Posto isso, DEFIRO o Alvará na forma 

pleiteada, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias, autorizando a 

requerente MARIENE DE ABREU FAGUNDES a ALIENAR o veículo GM/S10 

Executive D, placa OAT-1060, cor prata, ano 2011, Renavam 

00341499552, melhor descrito e caracterizado no CLRV acostado no ID 

26750035, de propriedade da pessoa jurídica ‘D. Abreu A. de Empresas 

Ltda’, inscrita no CNPJ nº. 14.398.3830001-02, devendo o produto da 

venda ser revertido ao pagamento dos tributos devidos pelo espólio, com 

a repartição de eventual saldo junto ao procedimento sucessório 

respectivo. Fica o órgão público competente autorizado a deixar de dar 

cumprimento ao alvará judicial caso seja verificada eventual restrição 

administrativa (bloqueio judicial do veiculo via RenaJud) ou restrição 

financeira (alienação fiduciária / arrendamento mercantil, etc.). Outrossim, 

faça constar do alvará que a autorização judicial em questão não eximirá o 

proprietário do veículo do pagamento de multas ou impostos porventura 

pendentes no ato da transmissão. Expeça-se. Dispenso a prestação de 

contas. Custas integralizadas quando da propositura da demanda. 

Honorários inaplicáveis à espécie. Providenciadas as determinações 

supra, ao arquivo com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Rondonópolis/MT, 30 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: 1012950-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. P. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. D. S. T. J. (REU)

 

NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA A DATA: 05/08/2020 ÀS 13hs.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012950-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. P. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. D. S. T. J. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA A DATA: 05/08/2020 ÀS 13hs.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012623-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. L. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIO REBELLO SCHWARTZ OAB - SP190267 (ADVOGADO(A))

STEFANO SCHWARTZ REGINATO OAB - SP401457 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1012623-63.2018.8.11.0003. VISTOS. Cuida-se de ação de 

alimentos proposta por DANIEL FABBO PRADO e MARIA CLARA FABBO 

PRADO, devidamente representados pela genitora BRUNA RAFAELA LIMA 

FABBO em face de JOSÉ DE SOUZA PRADO, ambos qualificados nos 

autos. Narra a exordial que a genitora dos menores encontra dificuldade 

em sozinha fazer frente às despesas dos infantes, sendo que a situação 

financeira do requerido é estável, trabalhando na empresa de transporte 

Marques Roberto Ltda, em Rancharia/SP. Pugnam pela fixação da verba 

alimentar no quantum equivalente a um salário mínimo ou 1/3 dos 
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vencimentos auferidos pelo requerido, bem como metade das despesas 

dos infantes com o custeio de saúde e educação. Por força da decisão 

vertida no ID n. 16671985 restou arbitrada a verba alimentar provisória no 

patamar equivalente a meio salario mínimo. O requerido se manifestou (ID 

17616573), propondo a fixação definitiva dos alimentos provisórios como 

definitivos. A audiência de conciliação restou inexitosa (ID 18382085) ante 

a ausência das partes. A autora discordou do referido quantum aduzindo 

que pouco tempo antes da propositura da ação o requerido arcava com o 

montante mensal de um salário mínimo (ID 21926489). Sobreveio no ID 

25787051 os holerites do requerido. Adiante a parte autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID 27091082). A douta representante do 

Ministério Público opinou pela procedência do pedido (ID 30821679). 

Relatei o essencial. Decido. O feito merece julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, inciso I e II, do CPC, porque as provas documentais 

acostadas aos autos são suficientes para embasar o julgamento. 

Ademais, o requerido malgrado tenha tido ciência inequívoca da ação, não 

ofertou contestação ao pedido inicial, estando configurada sua revelia. 

Assim, diante da revelia e inexistindo necessidade de produção de provas 

em audiência, possível o julgamento antecipado da lide (art. 355, II do 

Código de Processo Civil). Pois bem, no caso em tela, é inquestionável a 

necessidade dos alimentandos, que, por óbvio, como qualquer 

adolescente/criança, necessitam de diversos cuidados para manutenção 

da saúde, itens diversos de consumo destinados à higiene pessoal, 

vestimentas, alimentação, bem como lazer, entretenimento, etc. O Juízo 

segue orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que pesa sobre o demandado o ônus de provar sua 

incapacidade financeira. Nesse sentido: ‘Cabe aos autores o ônus da 

prova do fato constitutivo do direito e compete ao réu constituir prova dos 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado’ (STJ-2ª 

Turma, REsp. nº 510.114/AL, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 

23/10/2007, destaque meu). Consoante relatado, a narrativa exordial 

assinala que genitora também não ostenta condições de sustentar sozinha 

os filhos. Assim, a obrigação de prestar alimentos aos filhos menores é 

inconteste. A questão que remanesce, então, centra-se apenas no valor. 

O valor dos alimentos deve ser fixado respeitando o binômio 

necessidade/possibilidade. Esse quantum, entretanto, deverá ficar no 

patamar de 30 % dos rendimentos auferidos pelo requerido, o que é justo 

levando-se em consideração o trinômio possibilidade x necessidade x 

proporcionalidade. Menos do que isso seria muito ínfimo, e mais do que 

isso comprometeria a sobrevivência do réu, aliado à necessária parcela 

contributiva da genitora, ressaltando que por ela ser detentora da guarda 

fática dos menores, por evidente, a mesma dispende mensalmente valor 

bem superior ao ora fixado para a manutenção do bem estar dos filhos 

concedendo-lhe moradia adequada, alimentação, lazer, etc. Ora, a 

necessidade dos autores é presumida em razão de sua tenra idade (13 e 

8 anos de idade, respectivamente – ID 16592165), sendo certo que 

ostentam despesas com alimentação, vestuário, saúde, lazer e outras 

próprias da idade. Assim, o percentual é o razoável e fica dessa forma 

decidido. Por decorrência, deverá pensionar o requerido aos filhos 

menores no patamar equivalente a 30 % dos seus rendimentos líquidos, 

por mês, até o dia 10 de cada mês, mediante desconto em folha ou pagos 

diretamente à genitora. Registro que o patamar equivalente a 30 % dos 

rendimentos líquidos auferidos pelo requerido deve ser entendido tal como 

o salário bruto menos a contribuição do INSS, imposto de renda e 

contribuição sindical, incluídos o 13º salário, o pagamento de férias 

indenizadas e o respectivo adicional de 1/3 (um terço), não incidindo, 

porém, sobre verbas de caráter eventual, como o FGTS e a respectiva 

multa, as verbas rescisórias, horas extras e demais verbas indenizatórias, 

a exemplo das verbas recebidas de gratificação por ocasião da adesão 

em plano de demissão voluntária - PDV, mediante desconto em folha de 

pagamento, com valor vencível, em qualquer dos casos, todo dia 10 de 

cada mês, devendo o pagamento ser feito na conta bancária de 

titularidade da genitora da autora informada na exordial. A presente 

decisão permanecerá até a maioridade civil dos autores Daniel e Maria 

Clara, caso não alterada por ação revisional, só se perpetuando após tal 

termo acaso eles frequentem curso médio, técnico ou superior, até o 

término dos estudos, fixada a idade limite de 24 (vinte e quatro) anos. 

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 sintonia ao principio da proporcionalidade. Ante o exposto e 

de tudo o mais que dos autos consta, JULGO em parte PROCEDENTE o 

pedido manifestado na presente Ação, dando o feito como EXTINTO com 

análise de seu mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC, assinalando 

que a temática da verba alimentar em comento obedecerá ao acima 

determinado. Antecipo a tutela para determinar seja expedido ofício para 

desconto da pensão ora fixada, consoante dados constantes do 

expediente de ID n. 25085326. Assim, OFICIE-SE ao órgão empregador do 

requerido, conforme dados vertidos no r. documento para que seja 

implementado o desconto em folha de pagamento da verba alimentar ora 

fixada, nos ditames acima especificados - devendo o pagamento ser feito 

na conta bancária de titularidade da genitora dos autores informada na 

exordial. Ante ao resultado de julgamento, ao Procurador da parte autora 

(FUNADEP), fixo os honorários no patamar equivalente a 10 % do valor 

atribuído à causa, devidamente corrigido pelo INPC, notadamente tendo em 

vista a natureza da lide, de menor complexidade. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem 

como dos honorários do procurador da parte autora, no patamar acima 

descrito. Verifico, por fim, o pleito formulado pelo requerido de concessão 

do benefício da AGJ (ID 17617043), que vai agora deferida. Assim, resta 

suspensa a cobrança das verbas sucumbenciais acima dispostas, uma 

vez que o demandado milita sob o pálio da assistência judiciária gratuita. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares. 

Cientifique-se o Ministério Público. P. I. Rondonópolis, 30 de março de 

2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016861-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. G. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Processo: 1016861-91.2019.8.11.0003. VISTOS. Cuida-se de pedido de 

homologação de acordo referente à dissolução de união estável 

entabulado entre Manoel Ferreira Gomes e Bernadete Bispo da Silva, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Quando do recebimento do 

processo o juízo determinou a emenda da inicial (ID 29006282). Os autores 

deixaram de efetivar a emenda da petição inicial, quedando-se inerte. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Conforme relatado acima, cuida-se de 

pedido de homologação de acordo em que as partes interessadas 

deixaram de emendar o pedido inicial, bem como trazer aos autos os 

documentos a que alude o decisum inaugural, in verbis: ‘ a) Promoverem a 

juntada da certidão de nascimento e/ou casamento atualizada de ambos, 

eis que documento indispensável à demanda; b) Descrever o termo inicial 

e final da alegada união estável que pretende seja reconhecida e 

dissolvida; c) Adequar a inicial aos requisitos do artigo 319, V do Código 

de Processo Civil, retificando o valor da causa, tendo em vista ao proveito 

econômico em relação ao pedido de partilha de bens (CPC, art. 292, VI); e 

d) apresentar os documentos de propriedade dos bens que pretender 

amealhar (matrícula dos imóveis e CRLV), sob pena de inviabilizar, por 

corolário, o reconhecimento a partilha e se partilhar patrimônio de terceiro 

ou inexistente, nos termos do que dispõem os arts. 1.227 e 1.245, do CC’ 

(sic) Assim, a petição inicial merece ser indeferida, diante da inércia dos 

requerentes, que não atendera à determinação de emenda à petição 

inicial. Posto isso, considerando que os vícios apontados na decisão 

vertida no ID n. 29006282 não foram corrigidos, não obstante a 

oportunidade conferida pelo Juízo para tanto, determino a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, não 

havendo custas a recolher haja vista o deferimento da gratuidade da 

Justiça em prol dos autores. Transitada esta em julgado, efetuadas as 

baixas necessárias, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis, 30 

de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003985-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KALIMAN MOREIRA GOULART (INVENTARIANTE)

MARCO ANTONIO GOULART (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT14032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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KALYNA MOREIRA GOULART (REQUERIDO)

KALIMAN MOREIRA GOULART (INVENTARIANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1003985-70.2020.8.11.0003 Vistos etc., Ab initio, intime-se a parte autora 

para que atribua valor à causa, o qual deverá corresponder ao proveito 

econômico pretendido com a demanda, nos termos do art. 292 e 319, V, 

do CPC. Sem prejuízo, a parte requerente deverá promover o recolhimento 

da taxa judiciária e custas judiciais respectivas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção do presente feito, consoante dispõe o art. 290, 

do Código de Processo Civil. No mesmo lapso, traga ao feito a certidão de 

matrícula dos imóveis sob RGI nº. 99546 e 99548, sobre os quais recai a 

pretensão autoral, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

do CPC). Após, tornem-me conclusos. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 30 de 

março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004948-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. J. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO RODRIGUES OAB - MS15658 (ADVOGADO(A))

ANA SABRINA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MS22870 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA 

REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO PARA A DATA: 

13/08/2020 ÀS 13hs.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014719-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. (REU)

V. G. R. D. S. (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, para 

comparecerem à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO a ser realizada em 

05/08/2020 ÀS 14hs, NA SALA DE CONCILIAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001164-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA MORAES OAB - 378.119.321-72 

(REPRESENTANTE)

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA AMERICA DE PAULA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

GUSTAVO KUMMER DE PAULA (HERDEIRO)

ELIZABETH MARIA DE PAULA (HERDEIRO)

WLADIMIR KUMMER DE PAULA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001164-64.2018.8.11.0003 TEREZINHA APARECIDA MORAES - CPF: 

378.119.321-72 (REPRESENTANTE) FRANCISCA AMERICA DE PAULA - 

CPF: 842.386.151-15 (INVENTARIADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé 

que, no dia 17/02/2020, diligenciei pela Rua Rui Barbosa, centro, mas não 

localizei imóvel com o nº 1199. O número mais próximo encontrado foi nº 

1182. Indaguei diversos moradores (Patricia, Jose Correa, Batuíra – 

morador há mais de 30 anos e Ademir – morador há mais de 40 anos) 

próximos a este número, mas ninguém conhece a autora. Assim, não foi 

possível INTIMAR TEREZINHA APARECIDA MORAES. /MT, 19 de fevereiro 

de 2020. NEEMIAS GOMES MIRANDA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001164-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA MORAES OAB - 378.119.321-72 

(REPRESENTANTE)

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA AMERICA DE PAULA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

GUSTAVO KUMMER DE PAULA (HERDEIRO)

ELIZABETH MARIA DE PAULA (HERDEIRO)

WLADIMIR KUMMER DE PAULA (HERDEIRO)

 

Parte Autora: TEREZINHA APARECIDA MORAES, brasileira, CPF/MF 

378.119.321-72. PARTE REQUERIDA: ESPÓLIO DE FRANCISCA AMÉRICA 

DE PAULA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1001164.64.2018.8.11.0003 PJE - FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA TEREZINHA APARECIDA MORAES, atualmente em local ignorado 

e incerto, para, no prazo 05 (CINCO) dias, dar o regular andamento no 

processo, VIA ADVOGADO, sob pena de extinção. Despacho/Decisão: 

Vistos etc., (..) Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, por razões 

alheias a alteração de endereço (art. 274, parágrafo único, do CPC), 

proceda-se a intimação editalícia, com idêntica finalidade, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, IV, do CPC). Prazo do edital: 20 (vinte) 

dias. (...) Às providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - 

MT, 30 de março de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008402-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONERINDA CAROLINA DE BARROS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO ALVES DE SOUZA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1008402-03.2019.8.11.0003 Vistos etc., Ab initio, indefiro o oficiamento 

pretendido junto ao INSS, porquanto sequer demonstrada a inviabilidade 

em fazê-lo ou a negativa por parte do instituto previdenciário. No mais, 

concedo o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para que aporte autos a 

certidão de matrícula atualizada do imóvel inventariado, devidamente 

registrado em nome do falecido, declaração de inexistência (ou existência) 

de dependentes por morte (emitida pelo INSS) e certidão de 

casamento/nascimento do de cujus, sob pena de extinção da demanda por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo (art. 485, IV, do CPC), porquanto a questão atinente 

ao imóvel encontra-se sub judice, traduzindo-se em mera expectativa de 

direito, inexistindo, ademais, acolhimento do pedido vertido no ID 

27117672, nos autos da ação respectiva. Apenas para não passar em 

branco, registro que a inventariança do imóvel poderá ser ultimada quando 

da comprovação da titularidade do registro imobiliário ou, mediante ação de 

jurisdição graciosa de alvará judicial, a fim de levantar os valores 

provenientes da venda, sine die a se ultimar, sendo inviável a transmissão, 

por ora, na forma pretendida. Decorrido o prazo, tornem-me conclusos 

para sentença. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 24 de março de 2020. 

(Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007483-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. S. (REU)

J. M. D. S. (REU)

V. C. F. D. S. (REU)

A. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT22193/O 

(ADVOGADO(A))

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAÇÃO

Citação
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Citação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1008486-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

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:

CRISTINA SOUZA CABRAL (ESPÓLIO)

THAYS CRISTINA SOUZA SALES (REQUERIDO)

AMADEU DOS REIS SALES (REQUERIDO)

AMADEUS HENRIQUE SOUZA SALES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO SALES MODESTO OAB - MT18742/O (ADVOGADO(A))

ELVIS GALVAO MACHADO OAB - MT0018167A-O (ADVOGADO(A))

 

CITAÇÃO dos herdeiros demandados na pessoa de seus respectivos 

patronos, a fim de manifestarem concordância ou discordância ao pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sendo certo que a inércia será interpretada 

como aceitação.

Citação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007292-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ROSA MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO OAB - MT0015222A 

(ADVOGADO(A))

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

 

CITAÇÃO dos herdeiros Cristiane Rosa Macedo (cônjuge), Pedro Lucas 

Rosa Macedo, Ana Giullya Rosa Macedo e Jeniffer Rosa Buch Muzel, 

demandados na pessoa de seus respectivos patronos, a fim de 

manifestarem concordância ou discordância ao pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo certo que a inércia será interpretada como aceitação.

Citação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1009704-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. M. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: KATIELY MOREIRA MATOS (d. n. 22/05/2003) e KATRIANE 

MOREIRA DA SILVA MATOS (d. n. 03/07/2001), menores, representados 

por sua genitora, SIMONE MOREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, RG 

14557290 SSP/MT e CPF/MF 017.127.201-39. PARTE REQUERIDA 

VALDSON MACAUBA DE MATOS. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1009704-38.2017.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA VALDSON MACAUBA DE MATOS, brasileiro, 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$ 1.059,49(um mil e cinquenta 

e nove reais e quarenta e nove centavos), sob pena de lhe serem 

penhorados bens suficientes para a garantia da execução (art. 829, 

caput, e §1º, c.c. art. 830, do Código de Processo Civil). 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, 30 de março de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1050123-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. V. METALURGICA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE MARCHIORI JUNIOR OAB - SP142783 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAEDA MIURA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1050123-15.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação Carlos Maeda Miura-ME, todavia, não foi 

possível realizar o ato pelo fato da requerida não se localizar no endereço 

indicado na carta, conforme teor da certidão de id. 29879451. Diante 

disso, a parte autora requer a realização de pesquisas 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 apreciado por este juízo, porque esta faculdade não consta do 

objeto da precatória, e ainda porque as pesquisas de endereço via 

sistema eletrônico independem de expedição de precatória, podendo ser 

realizadas pelo próprio deprecante, nos autos da demanda. Assim, dê-se 

ciência desta decisão e do requerimento constante do id. 30154642 àquele 

juízo, acompanhada dos documentos necessários, solicitando que 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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014374-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. 3. V. D. F. E. S. D. C. D. L. (DEPRECANTE)

C. R. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA OAB - PR22076 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA CARNEIRO DE LARA OAB - PR37019 (ADVOGADO(A))

FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES OAB - PR20738 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. L. (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, 

27 de março de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo 

de Cartas Precatórias

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043295-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DARIENSO MARTINS OAB - PR11609 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

CRISTIANO ANDRÉ DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SOLANGE REGINE PORTES (TERCEIRO INTERESSADO)
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VILENA MENDES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARILUCE DE ALENCASTRO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1043295-03.2019.8.11.0041 Vistos. Oficie-se ao 

juízo deprecante solicitando que em 20 dias forneça novo endereço da 

testemunha Vilma (Vilena) Mendes Rodrigues, bem assim informe os 

dados do patrono da requerida Maria Aparecida da Silva para fins de 

cadastramento nestes autos. Decorrido o prazo assinalado, conclusos 

para designação de audiência. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá, 27 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034776-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ANDRADE VALDASCA MEDINA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURE DE CASTRO SILVA OAB - GO29493 (ADVOGADO(A))

CACILDA DOS REIS DE ANDRADE OAB - 565.419.538-72 

(REPRESENTANTE)

VITOR OLIVEIRA DE ALARCAO OAB - GO30073 (ADVOGADO(A))

PAULO OTAVIO NALINI DE MORAES OAB - GO49452 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DUARTE VIEIRA (REQUERIDO)

KARLA DUARTE VIEIRA DE CAMPOS MELO (REQUERIDO)

KARLA DUARTE VIEIRA (REQUERIDO)

KAROLINA DUARTE VIEIRA (REQUERIDO)

ADRIANO DUARTE VIEIRA FILHO (REQUERIDO)

ANTONIO MATHEUS CAVALCANTE VALDASCA (REQUERIDO)

N. V. S. (REQUERIDO)

ANTONIO VIEIRA VALDASCA JUNIOR (REQUERIDO)

G. V. S. (REQUERIDO)

R. V. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZA DA SILVA GARCIA BORGES OAB - 023.086.461-95 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1034776-39.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 30444789, defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que 

a parte autora informe novo endereço para cumprimento do ato 

deprecado. Com a manifestação, conclusos. Decorrido o prazo assinalado 

sem pronunciamento, certifique-se e devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, observando no que couber os termos do art. 

393 da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de março de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061163-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONILIA ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILLYANNE DE VASCONCELOS MARQUES MAGALHAES OAB - 

SP322364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LUIZ MATHEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1061163-91.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 30163325 e da manifestação de id. 28871847, 

expeça-se novo mandado citatório, com observância das regras contidas 

no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. Registre-se que o meirinho deve se 

atentar para as regras do art. 252 do CPC, o qual prevê que, após duas 

tentativas frustradas de encontrar a parte no seu domicílio, e havendo 

suspeita de ocultação, deverá intimar qualquer pessoa da família ou, em 

sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de 

efetuar a citação na hora designada. Sendo positiva a diligência, 

devolva-se à origem mediante a adoção das providências pertinentes. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 30 de março de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039196-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DO NASCIMENTO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1039196-87.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 29549919, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 30 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014679-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMMEL PRETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1014679-81.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 

como mandado. Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante 

mediante a adoção das providências pertinentes. Uma vez decorrido o 

prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, certifique-se e 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, igualmente 

observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). Os valores 

e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Às 

providências. Cuiabá, 30 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047240-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DONATO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER FERREIRA OAB - SP33749 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORTENCIO MARINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1047240-95.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 29657669, defiro o prazo de 20 (vinte) dias para que 

a parte autora informe novo endereço para cumprimento do ato 

deprecado. Com a manifestação, conclusos. Decorrido o prazo assinalado 

sem pronunciamento, certifique-se e devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, observando no que couber os termos do art. 

393 da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de março de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1050795-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE DE SOUZA PEREIRA (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. 30267850, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 30 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047167-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE MESQUITA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENNY FRANCISCO NUNES OAB - MG109256 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS LUIZ DE OLIVEIRA MAIA (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. 29694782, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 30 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009000-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE SOARES BUDAL (DEPRECANTE)

SERGIO SOARES BUDAL (DEPRECANTE)

VERONICA SOARES BUDAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA REINERT OAB - SC48116 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTEU DOS SANTOS ESCOBAR (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. 30462620, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 30 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048355-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis (REQUERENTE)

NADIA MARIA OLIVEIRA GRACHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BONIFACIO DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1048355-54.2019.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

carta precatória que tem por finalidade a intimação de Jose Bonifacio de 

Franca, todavia, vê-se que referida pessoa reside atualmente no município 

de Várzea Grande/MT, consoante teor do documento de id. 30606058. 

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, 30 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: 1001300-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO GROTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Trata-se de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato 

Grosso em face de Oswaldo Groto. O exequente requereu a realização 

de penhora on line de ativos financeiros em desfavor dos executados, via 

BACENJUD. Analisando os autos, verifica-se que em menos de 01 (um) 

ano houve a busca de ativos financeiros em nome dos executados via 

Bacenjud, conforme Id. 19525470. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA ON LINE 

VIA BACENJUD - DILIGÊNCIA FRUSTRADA - PEDIDO DE NOVA PENHORA 

VIA BACENJUD - POSSIBILIDADE - DESDE QUE SE AGUARDE PRAZO 

RAZOÁVEL - RECURSO PROVIDO. - Frustrada a tentativa de penhora via 

Bacenjud, ante a inexistência de valores na conta do executado, é 

possível a repetição do ato pelo Juízo, desde que se aguarde ao menos 01 

(um) ano entre uma e outra consulta. - Recurso conhecido e provido. 

(TJ-MG - AI: 10024110211943001 MG, Relator: Márcia De Paoli Balbino, 

Data de Julgamento: 28/11/2013, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 10/12/2013) Assim, INDEFIRO o pedido de penhora 

formulado pela Fazenda Exequente. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009860-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 

30 DIAS Processo Nº 1009860-26.2017.8.11.0003 (PJE) ; Valor causa: R$ 

R$ 3.918,21 , Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). 

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS. Parte Ré: 

EXECUTADO: JOSE MARIA FERREIRA. Pessoa(s) a ser(em) Intimadas(s) 

EXECUTADOS: 01) JOSE MARIA FERREIRA, CPF: 090.802.441-04 , 

endereço: atualmente em LOCAL 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. 29637246, 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, 27 de março de 

2020. Débora Yanez Pereira Cláudio Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ 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.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005044-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALCANTE DE LUCENA & LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 
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1005044-98.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: CAVALCANTE DE LUCENA & LIMA LTDA - ME VISTO 

Intime-se a executada para, em 15 dias, manifestar-se sobre os 

documentos e reconhecimento parcial do pedido trazidos na impugnação a 

exceção de pré-executividade. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 22 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007698-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM-SE ACERCA DO 

LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS ID. Nº 29569015, NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007017-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO PEREIRA SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT7103-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1007017-88.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: GETULIO PEREIRA SOARES VISTO. GETÚLIO PEREIRA 

SOARES compareceu na execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, requerendo seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, 

uma vez que vendeu o imóvel objeto da cobrança dos IPTUs dos anos de 

2013 a 2015, há cerca de 40 (quarenta) anos para o casal Rubens 

Valdemar Timm e Iolanda de Jesus Timm, os quais nunca transferiram o 

imóvel no registro imobiliário, de maneira que no cadastro municipal o 

imóvel permanece como contribuinte o executado. O executado sustenta 

que, consoante a parte final do art. 34 do CTN, é considerado contribuinte 

do IPTU o “possuidor a qualquer título”, ou seja, no caso concreto, o casal 

Rubens Valdemar Timm e Iolanda de Jesus Timm, motivo pelo qual deve 

ser excluído do polo passivo desta execução. O exequente discordou do 

pedido, por ser claro que o executado é parte legítima para figurar no polo 

passivo da presente demanda, não devendo prosperar seu pedido de 

ilegitimidade. É o relatório. Decido As provas constantes nos autos não 

resguardam o direito do executado e nem demonstram a transferência da 

propriedade do imóvel anteriormente à exigibilidade dos créditos tributários 

decorrentes do IPTU, relativo ao período de 2013 a 2015, que está sendo 

executado. É sabido que o IPTU tem como fato imponível a propriedade de 

imóvel predial ou territorial urbano. Esse é o critério material da 

regra-matriz de incidência estabelecido na Constituição Federal, sendo o 

proprietário quem se qualifica como contribuinte do tributo em questão (art. 

34 do CTN). Preceitua o art. 1.245 do Código Civil, a propriedade imóvel só 

se adquire com a transcrição do título de transferência no Registro 

Imobiliário. Essa regra é seguida pelos Tribunais estaduais: “AÇÃO 

ORDINÁRIA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - O IPTU tem como fato gerador a 

propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel (art. 32 do CTN). - A 

compra e venda formalizada por escritura pública de compra e venda não 

registrada, na qual se ajustou a alienação de imóvel sobre a qual recaiu o 

débito tributário, não atribui ao adquirente qualquer direito real, 

continuando a ser de responsabilidade do proprietário - e não da cedente - 

o pagamento de tributos sobre ele incidentes (art. 123 do CTN). - Não se 

acolhe pedido de indenização por danos morais quando demonstrado que 

o suposto causador do dano agiu no exercício regular de seu direito.” 

(Apelação Cível nº 1.0647.06.070556-1/001, Rel. Des. Wander Marotta, 

Sétima Câmara Cível do TJMG, julgado em 11.12.2007, DJ 26.02.2008). 

Logo, todos os documentos apresentados pelo executado não servem 

para comprovar a transferência da propriedade do imóvel eis que, 

conforme explicitado acima, apenas o registro é que tem o condão de 

fazê-lo. Desta forma, considerando que o executado não colacionou aos 

autos a devida transcrição no cartório competente, única prova hábil a 

demonstrar que a propriedade do imóvel foi transferida, não há como se 

excluir a sua responsabilidade pela obrigação tributária alusiva ao IPTU, 

haja vista a impossibilidade de dilação probatória na própria execução 

fiscal. Portanto, sem prova da transferência regular da propriedade, o 

proprietário inscrito na matrícula do imóvel como tal, ou seja, o executado, 

é que deve ser responsável pela quitação do débito tributário. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido formulado pelo executado e determino 

seja expedido mandado de penhora e avaliação do imóvel residencial com 

área construída de 154,61m² localizado na Rua Hiroshi Kawatoko, nº 279, 

Bairro Coopha Rondon (também conhecido como Parque Real), na região 

da Vila Aurora, Rondonópolis-MT, conforme descrito no incluso Boletim de 

Cadastro Imobiliário (BCI) da Prefeitura Municipal de Rondonópolis e 

Matrícula nº 8.572 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Rondonópolis. 

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO. Após, intime-se o 

executado e sua esposa para, querendo, apresentarem embargos. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 25 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012094-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO (EXECUTADO)

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS move em face de CLAUDEMIR SOUZA 

DO SACRAMENTO. A exequente requereu a extinção do feito, nos termos 

do artigo 924, II do CPC (Id. 30198839). É o relatório. Decido. Conforme 

informado pela exequente, o executado efetuou o pagamento da 

obrigação. Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da 

execução. É o que prevê o artigo 924, II do CPC: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; ANTE O EXPOSTO, 

com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito. Custas pelo executado. Certificado o 

trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, devendo a Escrivania lançar o andamento 626. P. R. I. C. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005406-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEVA SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - 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)

 

PROCESSO Nº 1005406-95.2020.8.11.0003. VISTO. Trata-se de mandado 

de segurança com pedido liminar impetrado por LEVA SERVIÇOS DE 

LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA ME (PRILLAV LAVANDERIA) contra 

ato do PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos 

Junqueira de Araújo, em que busca a concessão de liminar para que seja 

assegurada a reabertura e continuidade de suas atividades (Lavanderia e 

Tinturaria), conforme possibilitado pelo Decreto Estadual nº 425, de 25 de 

março de 2020, inciso LXII, declarando a ILEGALIDADE dos Decretos 

Municipais nºs 9.422/20, 9.425/20 e 9.426/20, ante a superveniente edição 

do citado Decreto Estadual que os contraria. Subsidiariamente, requer seja 

determinada a suspensão dos EFEITOS dos Decretos Municipais até que o 

Impetrado voluntariamente os revogue ou, então, fundamente de forma 

técnico-científica a manutenção das medidas que contrariam o Decreto 

Estadual, nos termos do art. 13 deste. Pois bem. Em que pese a urgência 

do pedido, entendo razoável suspender a sua análise até que o pedido 

liminar formulado pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E 

EMPRESARIAL DE RONDONÓPOLIS – ACIR, nos autos do mandado de 

segurança coletivo nº 1005329-86.2020.8.11.0003, seja apreciado. Na 

data de 26 de março de 2020, referida associação impetrou mandado de 

segurança coletivo requerendo a concessão de liminar, para suspender a 
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restrição de operacionalidade de todas atividades produtivas do comércio, 

da indústria e dos serviços, previstas no artigo 9º, do Decreto nº 9.407, 

de 17/03/2020, alterado pelos decretos nº 9.415, nº 9.422 e nº 9.426, 

permitindo a retomada imediata do horário regular de funcionamento; e, ou, 

em sede alternativa e sucessiva, para que se dê a devida conformação 

legislativa, com as autorizações de funcionamento definidas no Decreto 

Federal nº 10.282, de 20/03/2020, e nos Decretos nºs 419, de 20/03/2020, 

425, de 26/03/2020, do Estado de Mato Grosso. No mesmo dia, este 

magistrado determinou a intimação do Prefeito Municipal, Sr. José Carlos 

Junqueira de Araújo, via Oficial de Justiça Plantonista, para manifestação, 

em 72 (setenta e duas) horas, sobre o pedido liminar, em cumprimento ao 

disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº 12.016/2009. O Decreto Estadual nº 

425, de 25 de março de 2020, utilizado como fundamento do pedido liminar 

tanto pela ora impetrante quanto pela ACIR, prevê em seu artigo 13: “As 

normas dispostas neste decreto vinculam os municípios, que somente 

podem adotar medidas não farmacológicas mais restritivas mediante 

fundamentação técnico-científica que justifique a providência no âmbito 

local”. Como se vê, o Município pode adotar medidas mais restritivas 

mediante fundamentação técnico-científica que justifique a providência no 

âmbito local. Diante disto, mostra-se prudente aguardar a manifestação do 

Sr. Prefeito, pois nessa oportunidade ele poderá ou não justificar as 

medidas restritivas que vem adotando no Município de Rondonópolis, para 

minimizar a disseminação do Coronavírus (COVID-19) entre a população, 

especialmente no que diz respeito ao setores do comércio, indústria e 

serviços. Ademais, vale ressaltar que a impetrante é uma empresa que 

presta serviços de lavandeira e tinturaria neste município e, nesta 

condição, é uma associada da ACIR, conforme verificado em consulta 

realizada, na presente data, no site da ACIR, na opção busca de 

associados (http://www.acirmt.com.br/2017/buscar-associados.php). 

Portanto, é certo que a decisão a ser proferida no mandado de segurança 

impetrado pela ACIR irá, desde logo, ter valor para a impetrante, no que 

tange ao retorno ou não de seu funcionamento. Por essas razões, 

SUSPENDO este feito até que o pedido liminar formulado nos autos do 

mandado de segurança coletivo de nº 1005329-86.2020.8.11.0003 seja 

apreciado. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de março de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007755-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (EMBARGANTE)

ADM HOLDINGS, LLC (EMBARGANTE)

ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EMBARGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005460-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME (IMPETRANTE)

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (AUTORIDADE COATORA)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005460-61.2020.8.11.0003. VISTO. SCALEZ COMERCIO 

DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e RDK COMERCIO E DERIVADOS DE 

PETRÓLEO impetraram mandado de segurança com pedido liminar contra 

ato do PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos 

Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que são empresas legalmente 

constituída, conforme demonstram contratos sociais em anexo, exercendo 

como atividade lucrativa “comércio varejista de combustíveis para 

veículos”. Relatam que, em razão da propagação do COVID-19, 

classificado pela OMS como pandemia mundial, o impetrado editou o 

Decreto nº 9.407, de 17/03/2020, posteriormente emendado pelos 

decretos nºs 9.415/20, 9.422/20 e 9.426/20 (até o momento), 

determinando, em caráter obrigatório, a suspensão do funcionamento do 

comércio local e das indústrias, entre outras restrições (art. 9º, inciso 

XXIX). Alegam que a conduta do impetrado constitui ato arbitrário e ilegal, 

visto que contraria às orientações de âmbito federal (Lei nº 13.979, de 

06/02/2020, e Decreto nº 10.282, de 20/03/2020) e estadual (Decreto nº 

419, de 20/03/2020, e Decreto nº 425, de 26/03/2020), dificultando o 

entendimento e, sobretudo, a operação de muitas atividades essenciais, 

quando determinou, em caráter obrigatório, a total paralização do 

comércio, das indústrias e dos serviços. Asseveram que a paralização 

dos postos de combustíveis aos domingos poderá acarretar falta de 

serviço essencial neste dia específico. Ressaltam que o Decreto Federal 

nº 10.282, de 20 de março de 2020, define como imprescindíveis os 

serviços públicos e as atividades essenciais (mesmo que privadas), 

verdadeiramente indispensáveis ao atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade, aqueles que, se não atendidos, colocam em 

perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população (art. 3º, 

§1º), incluindo 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 (art. 3º, 

§2º), inclusive proibindo, de forma expressa, qualquer restrição que 

possa afetar a operacionalidade e ou que possam acarretar 

desabastecimento de gêneros necessários à população (art. 3º, §3º). Ao 

final, requerem a concessão de liminar para autorizar o “funcionamento da 

empresa impetrante, todos os dias, e também aos domingos, das 07:00 

(sete) às 19:00 (dezenove) horas, em que pesem as disposições do 

Decreto Municipal nº 9.422, de 21 de março de 2020, valendo uma cópia 

da liminar como ‘salvo conduto’ para o caso de fiscalização da autoridade 

Municipal, SE COMPROMETENDO A IMPETRANTE A CUMPRIR TODAS AS 

REGRAS DE SAÚDE E SEGURANÇA SANITÁRIAS QUE O MOMENTO 

DEMANDA”. 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. Os impetrantes buscam a suspensão dos 

efeitos do inciso XXIX, do artigo 9º, do Decreto Municipal nº 9.407/2020, 

incluído pelo Decreto 9.422/2020 e alterado pelo Decreto nº 9.426/2020, 

para que seja assegurada a continuação da prestação dos serviços de 

venda de combustível nos domingos, das 07h às 19h. 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 (COVI-2019), 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, foi acrescentado no artigo 9º, dentre outros, o 

inciso XXIX. In verbis: “XXIX - que os postos de gasolina funcionarão de 

segunda a sexta, no período de 7h às 18h”. O Decreto Municipal nº 9.426, 

de 23 de março de 2020, alterou o referido inciso, passando a constar da 

seguinte forma: “XXIX - que os postos de combustível do perímetro 

urbano, inclusive os de acesso à rodovias Federais e Estaduais, 

funcionarão de segunda-feira a sábado no período das 6h às 18h”. Assim, 

o funcionamento dos postos de combustível de Rondonópolis, inclusive o 

das impetrantes, foi limitado, sob a justificativa de minimizar a proliferação 

do Coronavírus entre a população. Todavia, tal limitação de funcionamento 

se mostra ilegal e, portanto, não deve ser mantida. 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 “produção de petróleo e produção, 

distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo 

e demais derivados de petróleo” (art. 3º, XXVII) (destaquei). Além disso, a 

Lei nº 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, define 

as atividades essenciais e regula o atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade, também prevê como essencial a produção e 

distribuição de combustíveis (art. 10, I). Não bastasse, o Decreto Estadual 

nº 425, de 25 de março de 2020, que consolida as medidas temporárias 
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restritivas às atividades privadas para prevenção dos riscos de 

disseminação do Coronavírus (COVID-19), permitiu o funcionamento dos 

postos de combustíveis, sem nenhuma restrição de dia ou horário. 

Vejamos: “4º Fica permitido o funcionamento das seguintes atividades: (...) 

XIV - produção, distribuição e comercialização de combustíveis e de 

derivados, inclusive postos de combustíveis” (destaquei). A Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, editou a 

Resolução nº 812, de 23 de março de 2020, que define procedimentos a 

serem adotados pelos agentes regulados pela ANP, enquanto durarem as 

medidas temporárias de enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19) 

estabelecidas pelos Estados e Municípios da Federação. Sobre o horário 

de funcionamento dos revendedores varejistas de combustíveis 

automotivos, a resolução assim estabelece: “Art. 5º Os revendedores 

varejistas de combustíveis automotivos deverão funcionar, no mínimo, de 

segunda-feira a sábado, das 7:00 às 19:00 horas, com base no art. 22, 

inciso XI, da Resolução ANP nº 41, de 5 de novembro de 2013” (grifei). 

Como se vê, não há nenhum impedimento para o funcionamento dos 

Postos de Combustíveis aos domingos. A única determinação quanto ao 

horário de funcionamento destes estabelecimentos é a de que devem 

funcionar, pelo menos, de segunda-feira a sábado, das 7:00 às 19:00 

horas. Dessa forma, os postos impetrantes podem continuar funcionando 

todos os dias da semana, inclusive aos domingos, devendo, apenas, 

observarem o horário mínimo de funcionamento estabelecido pelo ANP. 

Sem sombra de dúvidas estamos passando por um período delicado, 

visando a contenção da proliferação do coronavírus, entretanto, serviços 

essenciais como os dos impetrantes devem permanecer funcionando, até 

porque existem normas nesse sentido. Portanto, resta claro que a ordem 

de fechamento das empresas autoras nos domingos é ilegal. Na hipótese, 

o perigo de dano é evidente, já que a manutenção da ordem de 

fechamento dos postos impetrantes nos domingos gerará sérios prejuízos 

à população que necessita de combustível diariamente e, sobretudo, aos 

serviços e atividades essenciais que, como sabido, continuam 

funcionando regularmente, muito deles todos os dias da semana, inclusive 

aos domingos. O exercício e funcionamento de muitos dos serviços e 

atividades essenciais tem sido muito intenso no atual cenário, de modo que 

poderá haver uma maior demanda por combustível, até mesmo para 

ambulâncias e viaturas. 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 suspender os efeitos do inciso XXIX do Decreto nº 9.407, de 17 de 

março de 2020, incluído pelo Decreto nº 9.422, de 21 de março de 2020, e 

alterado pelo Decreto nº 9.426, de 23 de março de 2020, a fim de 

assegurar o funcionamento dos postos impetrantes todos os dias da 

semana, inclusive aos domingos, das 7:00 às 19:00 horas, 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 10.282/20. 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. Intime-se o advogado dos impetrantes para que junte aos 

autos a respectiva procuração, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 104, § 1º, do CPC, sob pena de ser revogada a liminar concedida 

(§ 2º). Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça 

Plantonista. Rondonópolis, sábado, 28 de março de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009527-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRADEAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

 

Visto. Trata-se de Execução de Sentença proposta pelo advogado 

ROLEMBERGUE PRADELA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (Id. 

24004477). Intimado, o Estado de Mato Grosso concordou com o valor 

apresentado pelo exequente (Id. 29917894). Assim, HOMOLOGO o cálculo 

de Id. 24004479. 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 

j u d i c i a l  v i n c u l a d a  a o  p r o c e s s o  ( 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 100 UPF, 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

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007372-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

PEDRO LUIZ LOTTI (EXECUTADO)

ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR (EXECUTADO)

LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA DO CARMO VIANA MALACRIDA OAB - MT16184/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1007372-30.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, 

AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A., LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO 

PEREIRA DA SILVA, ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR, PEDRO LUIZ 

LOTTI VISTO Expeça-se mandado de avaliação do veículo MMC/PJERO 

TR4 FLEX HP, placa APO-2626. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 29 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005313-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aparecido Sérgio da Silva (INVENTARIANTE)

JOSE CANDIDO DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO AO DRº RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA -OAB/MT 14.885, 

Assessor Jurídico do SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE RONDONOPOLIS,para que deposite os valores das diligências para 

expedição dos mandados conforme determinado nos autos e que deverão 

ser pagos pela parte requerente. Para providenciar o pagamento da 

diligência acesse o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) selecione 
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o menu Serviços na barra superior, selecione o tópico Emissão de Guia de 

Diligência, preencha os campos, e posteriormente junte o recibo original e 

a cópia do comprovante de depósito. Observando-se que é um valor para 

cada ato.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001128-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

REJANE LEITE VIEIRA 00441441130 (REU)

TEREZINHA FERREIRA - ME (REU)

MARILEIDE APARECIDA DE SOUZA 01156095123 (REU)

O. DA S. VENTURA & CIA LTDA - ME (REU)

VALDINEYRE DA SILVA LOPES (REU)

EVA MARIA HILARIO 76675726153 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO(A))

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERIDAS , PARA QUERENDO , 

APRESENTEM CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO , NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012882-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI OAB - MT9567/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE MANIFESTE-SE NOS AUTOS 

ACERCA DA PETIÇÃO RETRO JUNTADA PELO REQUERIDO( INSS).

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001527-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE NOGUEIRA MATOS (EXECUTADO)

CRIART TELAS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLEBSON DE SOUZA MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1001527-22.2016.8.11.0001. VISTO. CRIART TELAS LTDA 

– ME requereu a desconstituição da penhora realizada sobre o veículo 

M.BENZ, placa NBP-4840, com fulcro no artigo 833, inciso V, do CPC, ao 

argumento de que o veículo é indispensável para continuidade de suas 

atividades, visto que atua no comércio varejista de ferragens e 

ferramenta, bem como na construção de edifícios, sendo o caminhão 

utilizado para o carregamento de todos os materiais (Id. 26469599). O 

Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado para manifestar sobre o 

pedido de desconstituição da penhora, porém permaneceu inerte (Id. 

30575270). É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que, na 

data de 07/03/2017, foi imposta restrição de transferência sobre o veículo 

M.BENZ/712 C, placa NBP-4840, de propriedade da executada CRIART 

TELAS LTDA – ME (Id. 5035455, pág. 6). Contudo, a decisão de Id. 

8095609 determinou a liberação da aludida restrição, porque a parte 

devedora promoveu o parcelamento da dívida. Assim, a restrição foi 

removida, em 14/06/2017, conforme comprovante de Id. 8167568. A 

executada deixou de cumprir o acordo formulado, razão pela qual o 

exequente requereu a penhora online de valores, via Bacenjud, o que foi 

deferido pela decisão de Id. 18743405, porém a penhora de valores foi 

insuficiente (Id. 18805978). Em razão disso, o exequente requereu a 

constrição de eventuais veículos existentes em nome dos devedores, por 

meio do sistema Renajud, o que também foi deferido (Id. 22397334). 

Assim, foram realizadas buscas por veículos dos devedores no sistema 

Renajud e, segundo os documentos de Id. 22440354, 22440352 e 

22440350, não houve a penhora de nenhum veículo. Extrai-se do 

documento de Id. 22440354 que foi encontrado um veículo em nome da 

empresa executada, a saber: M.BENZ/712 C, placa NBP-4840, ano 1999; 

porém, não foi realizada a penhora/restrição deste bem, por este ser muito 

antigo. Não obstante, foi expedido o mandado de avaliação de Id. 2480621, 

cuja finalidade não foi atingida, pois o oficial de justiça não localizou o 

veículo para realizar a avaliação (Id. 26643766). Portanto, o veículo 

M.BENZ/712 C, placa NBP-484, não foi objeto de penhora nem de 

avaliação. Por essa razão, deixo de analisar o pedido de desconstituição 

de penhora formulado pela empresa executada. Intime-se o exequente 

para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005180-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

 

VISTO. DEFIRO o pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado 

da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 

1008056-23.2017.8.11.0003. Considerando que houve apresentação de 

embargos (processo nº 1008056-23.2017.8.11.0003), torno sem efeito o 

despacho de Id. 27647379. Os valores bloqueados nos autos deverão 

permanecer na Conta Única até ulterior deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004672-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILENIUM COMPUTADORES 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: 1004672-52.2017.8.11.0003(PJE); 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.S.S.Q.N..]; Valor causa: R$ 

7.161,02; Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: MILENIUM COMPUTADORES 

LTDA - ME Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADO: MILENIUM 

COMPUTADORES LTDA - ME, portador(a) do CPF/CNPJ de 

03.349.191/0001-90, 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 2010,2011- Certidão(ões) de Dívida 

Ativa, de nº(s): 441/2017. 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, 

30 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 
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TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009217-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GARCIA DE SANTANA HENRY (EXECUTADO)

M F GARCIA DE SANTANA HENRY - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1009217-97.2019.8.11.0003 VISTO. MARIA DE FÁTIMA 

GARCIA DE SANTANA HENRY interpôs exceção de pré-executividade na 

ação de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

alegando, em síntese: a) ilegitimidade passiva, porque não participou do 

processo administrativo e sequer foi notificada, não podendo ser 

substituída a CDA para alterar o sujeito passivo da obrigação tributária; b) 

prescrição do crédito tributário; e c) inconstitucionalidade do índice de 

correção monetária e taxa de juros moratórios utilizados (id. 28783695). A 

Fazenda Pública Estadual ofereceu impugnação à exceção de 

pré-executividade, refutando todos os argumentos levantados pelo 

excipiente (Id. 29709712). É o relatório. Decido. I - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. De início, cumpre registrar que a execução fiscal foi proposta 

contra firma individual. Neste caso, não se cogita da existência de sócio 

gerente, pois não há sociedade e sim comerciante individual, que gere 

seus próprios negócios. Assim, é ele responsável pelas obrigações que 

assume, pessoalmente, pois inexiste um patrimônio separado que deva 

responder pelos encargos da atividade comercial. Logo, não se trata de 

redirecionamento da execução contra sócio (muito menos 

desconsideração da personalidade jurídica), notadamente porque não há 

sócio. A execução fiscal foi promovida contra firma individual/empresário 

individual. De outro norte, conforme se extrai da cópia do processo 

administrativo juntado nos autos, a empresa executada foi devidamente 

notificada do crédito tributário (Id. 28783701). Nesse contexto, não se faz 

necessária dupla notificação, considerando que MARIA DE FÁTIMA 

GARCIA DE SANTANA HENRY, na condição de empresária individual, 

exerce a atividade empresarial em nome próprio. Logo, presente a 

legitimidade processual. II – DECADÊNCIA No que diz respeito à 

decadência, o débito cobrado refere-se a ICMS, o qual para fins de 

cômputo do prazo prescricional, no caso de auto lançamento ou 

lançamento por homologação, o marco inicial é data de vencimento 

estipulada para pagamento. Todavia, tratando-se de crédito referente ao 

ICMS não declarado e não pago, o lançamento que seria por 

homologação/auto lançamento será realizado por lançamento de ofício, na 

forma substitutiva, com o prazo decadencial de cinco (05) anos, conforme 

descrito no art. 173, I, do CTN. In verbis: 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; (...) Neste sentido: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS 

PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Se houve pagamento antecipado por parte do 

contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento pelo Fisco de 

eventuais diferenças de tributos sujeitos ao lançamento por homologação 

é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4º do 

art. 150 do CTN. Precedentes: AgRg nos EREsp. n. 216.758/SP, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.03.2006, DJ 

10.04.2006 p. 111; e EREsp. n. 101.407/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Ari 

Pargendler, DJ de 08.05.2000.3. Se não houve pagamento antecipado por 

parte do contribuinte, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco 

constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro 

dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado, desde que não se tenha constatado a ocorrência de dolo, 

fraude ou simulação do contribuinte, aplicando-se o art. 173, I, do CTN. 

Precedente representativo da controvérsia: REsp. n. 973.733 - SC, 

Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.8.2009. 4. Em ambos os 

casos, não há que se falar em prazo decenal derivado da aplicação 

conjugada do art. 150, §4º, com o art. 173, I, do CTN. 5. O art. 151, V, do 

CTN, estabelece que suspende a exigibilidade do crédito tributário a 

concessão de medida liminar ou tutela antecipada. 6. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido” (STJ – Resp 

1.033.444-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03/08/2010, 

publicado em 24/08/2010). Verifica-se da CDA que o crédito foi lançado de 

ofício (NAI 38538001100404200724), tendo como infração: “Deixou de 

recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares, 

lançado por estimativa”. Logo, denota-se que a forma de constituição dos 

créditos tributários se deu pelo Aviso de Cobrança e não por meio de 

apresentação de GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS. Assim, 

tratando-se de fatos geradores ocorridos em 2002 e 2003, sem o devido 

pagamento antecipado, a partir do primeiro dia do exercício seguinte é que 

passou a contar o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito 

tributário, ou seja, 1º de janeiro de 2003 e 2004, nos termos do art. 173, I, 

do CTN. Por sua vez, a constituição definitiva do crédito se dá com a 

ciência do lançamento ou do auto de infração, conforme súmula 153, do 

Tribunal Federal de Recursos: “Constituído, no quinquídio, através de auto 

de infração ou notificação de lançamento, o crédito tributário, não há falar 

em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo prescricional, 

que, todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos 

administrativos.” Sobre o assunto, colaciono o julgado do Superior Tribunal 

de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO SUSPENSO ATÉ SOLUÇÃO FINAL DO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM FATOS 

GERADORES OCORRIDOS ENTRE 01/1990 E 09/1990. DECADÊNCIA. NÃO 

CONFIGURADA. 1. A constituição definitiva do crédito tributário 

(lançamento) ocorre com a notificação do contribuinte (auto de infração), 

exceto nos casos em que o crédito tributário origina-se de informações 

prestadas pelo próprio contribuinte, tais como em DCTF e GIA. 

Precedentes. 2. Entretanto, o prazo prescricional disposto no art. 174 do 

CTN apenas começa a fluir com a solução definitiva do recurso 

administrativo. Precedentes. 3. A alegação de que ocorreu a decadência 

em relação aos créditos que apresentaram fatos geradores 

compreendidos entre o período de 01/1990 a 09/1990 também não 

apresenta consistência jurídica, uma vez que não ocorreu o prazo 

decadencial de 05 (cinco) anos entre o marco inicial, que se deu, em 

relação a eles, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 01 de janeiro de 1991 e 

a notificação levada a efeito em 25 de setembro de 1995, nos termos do 

art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ – AgRg no Ag 1338717/RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado 

em 03/11/2001, publicado em 10/11/2011). Na hipótese, considerando o 

início do prazo decadencial (01/01/2003), a constituição do crédito 

tributário em 27/06/2007 (id. 28783701), ocorreu dentro do quinquídio legal, 

não havendo, portanto, que se falar em decadência. III - PRESCRIÇÃO. De 

igual forma, deve ser rejeitado o argumento da prescrição. Com efeito, o 

prazo prescricional para cobrança do crédito tributário é de cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do 

CTN. O parágrafo único do referido dispositivo legal, por sua vez, 

elencava em sua redação original as hipóteses interruptivas da 

prescrição, nos seguintes termos: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I -pela 

citação pessoal feita ao devedor (...)”. É certo que a com a entrada em 

vigor da Lei Complementar nº 118, de 09/02/2005, que passou a ter 

vigência em 09/06/2005, alterou-se a redação do inciso I, do parágrafo 

único, do art. 174, do CTN, acima transcrito, de forma a adequá-lo ao art. 

8º, §2º, da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual: "Art. 8º (...). §2º O 

despacho do juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição". 

Ressalte-se que a Lei Complementar nº 118/2005, por regular a 

prescrição, matéria de natureza de direito material, somente pode ser 

aplicada aos processos ajuizados posteriormente à data de sua vigência, 

qual seja, 09/06/2005. É nesse sentido o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. (...) PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO 

PROFERIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. 

NÃO-APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO. OCORRÊNCIA DO LUSTRO 

PRESCRICIONAL. (...) 2. Esta Corte possui entendimento assente no 

sentido de que a regra contida no art. 174 do CTN, com a redação dada 

pela LC 118, de 9 de fevereiro de 2005, a qual incluiu como marco 
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interruptivo da prescrição o despacho que ordenar a citação, pode ser 

aplicada imediatamente às execuções em curso; todavia, o despacho que 

ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de 

retroação da novel legislação. (...) Assim, deve prevalecer à regra anterior 

do art. 174 do CTN, em que considerava a citação pessoal como causa 

interruptiva da prescrição. 4. Recurso especial não provido”. (STJ, REsp 

1204289/AL, Rel. M. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, j. 

28/09/2010, DJe 15/10/2010). No caso em debate, a execução foi 

proposta em 24/03/2010, portanto, durante a vigência da Lei Complementar 

nº 118/2005. O despacho inicial foi proferido no dia 29/04/2010 (id. 

22981453), ou seja, não transcorreram cinco anos entre a constituição 

definitiva do crédito tributário (27/06/2007) e o despacho que determinou a 

citação (29/04/2010). Desse modo, não ocorreram à decadência ou a 

prescrição, uma vez que não transcorreram os prazos previstos nos 

artigos 173, I, e 174, I do CTN. IV - DOS JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. De igual forma, a embargante não comprovou a alegada 

capitalização de juros, uma vez que a forma de constituição do crédito 

encontra-se bem detalhada na CDA (id. 28783703). Na CDA consta a 

forma de atualização do crédito tributário, bem como os índices utilizados 

(juros e 1% ao mês e correção pelo IGPDI), o termo inicial e os dispositivos 

que fundamentam a incidência dos juros de mora e correção monetária. 

Ressalta-se que a legislação estadual prevê a aplicação do IGPDI e 

percentual de juros de 1% ao mês sobre os débitos fiscais estaduais. In 

verbis: “Art. 42. Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do 

imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os 

seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da 

moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de 

preços de caráter nacional que o substitua. Art. 44. Os valores do imposto 

não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os 

valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de 

parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora 

equivalentes a 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração”. Assim, 

analisando os demonstrativos de cálculos apresentados na CDA, 

verifica-se que se encontra em consonância com os índices previstos na 

legislação pertinente. Dessa forma, correta a utilização dos índices de 

correção e juros aplicados na CDA em questão. Com essas 

considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade proposta por 

MARIA DE FÁTIMA GARCIA DE SANTANA HENRY e determino o 

prosseguimento da execução. Incabível o arbitramento de honorários 

advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao 

processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma 

Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162). Intime-se a 

Fazenda Pública para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito
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PROCESSO Nº 1009211.90.2019.811.0003 VISTO. MARIA DE FÁTIMA 

GARCIA DE SANTANA HENRY interpôs exceção de pré-executividade na 

ação de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

alegando, em síntese: a) ilegitimidade passiva porque não participou do 

processo administrativo , sequer foi notificada , não podendo substituir a 

CDA para alterar o sujeito passivo da obrigação tributária; b) 

enquadramento equivocada da infração, porque o Fisco Estadual teria 

aplicado a infração supostamente cometida como falta de “recolhimento 

ICMS – Garantido”, quando, em verdade, trata de cobrança de crédito 

constituído definitivamente pela pessoa jurídica devedora através de 

“Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento 

Espontâneo – ICMS Garantido” c) prescrição do crédito tributário; e) 

inconstitucionalidade do índice de correção monetária e taxa de juros 

moratórios utilizados. A Fazenda Pública Estadual ofereceu impugnação à 

exceção de pré-executividade, refutando todos os argumentos levantados 

pelo excipiente (Id. 29909942). É o relatório. Decido. I - LEGITIMIDADE 

PASSIVA. De início, cumpre registrar que a execução fiscal foi proposta 

contra firma individual. Neste caso, não se cogita da existência de sócio 

gerente, pois não há sociedade e sim comerciante individual, que gere 

seus próprios negócios. Assim, é ele responsável pelas obrigações que 

assume, pessoalmente, pois inexiste um patrimônio separado que deva 

responder pelos encargos da atividade comercial. Logo, não se trata de 

redirecionamento da execução contra sócio (muito menos 

desconsideração da personalidade jurídica), notadamente porque não há 

sócio. A execução fiscal foi promovida contra firma individual/empresário 

individual. De outro norte, conforme se extrai da cópia do processo 

administrativo juntado nos autos, a empresa executada foi devidamente 

notificada do crédito tributário (Id. 28773709). Nesse contexto, não se faz 

necessária dupla notificação, considerando que MARIA DE FÁTIMA 

GARCIA DE SANTANA HENRY, na condição de empresária individual, 

exerce a atividade empresarial em nome próprio. Logo, presente a 

legitimidade processual. II – ENQUADRAMENTO DA INFRAÇÃO. A 

alegação de erro no enquadramento da infração, conforme fundamentado 

pela executada, não comporta maiores dilações. Isso porque o fato de a 

executada ter descumprido o Termo de Confissão de Débito Fiscal e 

Parcelamento, por si só, não altera a origem da dívida que é decorrente do 

“não recolhimento o ICMS Garantido, devido por ocasião da entrada no 

Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, 

provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior”, de modo 

que infundada a alegação de erro no enquadramento da infração. III – 

DECADÊNCIA. No que diz respeito à decadência, o débito cobrado 

refere-se a ICMS, o qual para fins de cômputo do prazo prescricional, no 

caso de auto lançamento ou lançamento por homologação, o marco inicial 

é data de vencimento estipulada para pagamento. Todavia, tratando-se de 

crédito referente ao ICMS não declarado e não pago, o lançamento que 

seria por homologação/auto lançamento será realizado por lançamento de 

ofício, na forma substitutiva, com o prazo decadencial de cinco (05) anos, 

conforme descrito no art. 173, I, do CTN. In verbis: 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; (...) Neste sentido: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS 

PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Se houve pagamento antecipado por parte do 

contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento pelo Fisco de 

eventuais diferenças de tributos sujeitos ao lançamento por homologação 

é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4º do 

art. 150 do CTN. Precedentes: AgRg nos EREsp. n. 216.758/SP, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.03.2006, DJ 

10.04.2006 p. 111; e EREsp. n. 101.407/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Ari 

Pargendler, DJ de 08.05.2000.3. Se não houve pagamento antecipado por 

parte do contribuinte, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco 

constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro 

dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado, desde que não se tenha constatado a ocorrência de dolo, 

fraude ou simulação do contribuinte, aplicando-se o art. 173, I, do CTN. 

Precedente representativo da controvérsia: REsp. n. 973.733 - SC, 

Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.8.2009. 4. Em ambos os 

casos, não há que se falar em prazo decenal derivado da aplicação 

conjugada do art. 150, §4º, com o art. 173, I, do CTN. 5. O art. 151, V, do 

CTN, estabelece que suspende a exigibilidade do crédito tributário a 

concessão de medida liminar ou tutela antecipada. 6. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido” (STJ – Resp 

1.033.444-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03/08/2010, 

publicado em 24/08/2010). Verifica-se da CDA que o crédito foi lançado de 

ofício (NAI 16738001000056200510), tendo como infração: “Deixou de 

recolher no(s) prazo(s) regulamentar(es), o ICMS Garantido, devido por 

ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com 

mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da 

Federação ou do exterior.” Logo, verifica-se que a forma de constituição 

dos créditos tributários se deu pelo Aviso de Cobrança e não por meio de 

apresentação de GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS. Assim, 

tratando-se de fato gerador ocorrido em 2001, sem o devido pagamento 
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antecipado, a partir do primeiro dia do exercício seguinte é que passou a 

contar o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, ou 

seja, 1º de janeiro de 2002, nos termos do art. 173, I, do CTN. Por sua vez, 

a constituição definitiva do crédito se dá com a ciência do lançamento ou 

do auto de infração, conforme súmula 153, do Tribunal Federal de 

Recursos: “Constituído, no quinquídio, através de auto de infração ou 

notificação de lançamento, o crédito tributário, não há falar em 

decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo prescricional, que, 

todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos 

administrativos.” Sobre o assunto, colaciono o julgado do Superior Tribunal 

de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO SUSPENSO ATÉ SOLUÇÃO FINAL DO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM FATOS 

GERADORES OCORRIDOS ENTRE 01/1990 E 09/1990. DECADÊNCIA. NÃO 

CONFIGURADA. 1. A constituição definitiva do crédito tributário 

(lançamento) ocorre com a notificação do contribuinte (auto de infração), 

exceto nos casos em que o crédito tributário origina-se de informações 

prestadas pelo próprio contribuinte, tais como em DCTF e GIA. 

Precedentes. 2. Entretanto, o prazo prescricional disposto no art. 174 do 

CTN apenas começa a fluir com a solução definitiva do recurso 

administrativo. Precedentes. 3. A alegação de que ocorreu a decadência 

em relação aos créditos que apresentaram fatos geradores 

compreendidos entre o período de 01/1990 a 09/1990 também não 

apresenta consistência jurídica, uma vez que não ocorreu o prazo 

decadencial de 05 (cinco) anos entre o marco inicial, que se deu, em 

relação a eles, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 01 de janeiro de 1991 e 

a notificação levada a efeito em 25 de setembro de 1995, nos termos do 

art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ – AgRg no Ag 1338717/RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado 

em 03/11/2001, publicado em 10/11/2011). Na hipótese, considerando o 

início do prazo decadencial (01/01/2002), a constituição do crédito 

tributário em 31/08/2005, ocorreu dentro do quinquídio legal, não havendo, 

portanto, que se falar em decadência. IV - PRESCRIÇÃO. De igual forma, 

deve ser rejeitado o argumento da prescrição. Com efeito, o prazo 

prescricional para cobrança do crédito tributário é de cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do 

CTN. O parágrafo único do referido dispositivo legal, por sua vez, 

elencava em sua redação original as hipóteses interruptivas da 

prescrição, nos seguintes termos: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I -pela 

citação pessoal feita ao devedor (...)”. É certo que a com a entrada em 

vigor da Lei Complementar nº 118, de 09/02/2005, que passou a ter 

vigência em 09/06/2005, alterou-se a redação do inciso I, do parágrafo 

único, do art. 174, do CTN, acima transcrito, de forma a adequá-lo ao art. 

8º, §2º, da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual: "Art. 8º (...). §2º O 

despacho do juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição". 

Ressalte-se que a Lei Complementar nº 118/2005, por regular a 

prescrição, matéria de natureza de direito material, somente pode ser 

aplicada aos processos ajuizados posteriormente à data de sua vigência, 

qual seja, 09/06/2005. É nesse sentido o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. (...) PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO 

PROFERIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. 

NÃO-APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO. OCORRÊNCIA DO LUSTRO 

PRESCRICIONAL. (...) 2. Esta Corte possui entendimento assente no 

sentido de que a regra contida no art. 174 do CTN, com a redação dada 

pela LC 118, de 9 de fevereiro de 2005, a qual incluiu como marco 

interruptivo da prescrição o despacho que ordenar a citação, pode ser 

aplicada imediatamente às execuções em curso; todavia, o despacho que 

ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de 

retroação da novel legislação. (...) Assim, deve prevalecer à regra anterior 

do art. 174 do CTN, em que considerava a citação pessoal como causa 

interruptiva da prescrição. 4. Recurso especial não provido”. (STJ, REsp 

1204289/AL, Rel. M. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, j. 

28/09/2010, DJe 15/10/2010). No caso em debate, a execução foi 

proposta em 09/12/2008, portanto, durante a vigência da Lei Complementar 

nº 118/2005. O despacho inicial foi proferido no dia 16/12/2008 (id. 

22979451), ou seja, não transcorreram cinco anos entre a constituição 

definitiva do crédito tributário (31/08/2005) e o despacho que determinou a 

citação (16/12/2008). Desse modo, não ocorreram à decadência ou a 

prescrição, uma vez que não transcorreram os prazos previstos nos 

artigos 173, I, e 174, I do CTN. V - DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 

De igual forma, a embargante não comprovou a alegada capitalização de 

juros, uma vez que a forma de constituição do crédito encontra-se bem 

detalhada na CDA (id. 29909943). Na CDA consta a forma de atualização 

do crédito tributário, bem como os índices utilizados (juros e 1% ao mês e 

correção pelo IGPDI), o termo inicial e os dispositivos que fundamentam a 

incidência dos juros de mora e correção monetária. Ressalta-se que a 

legislação estadual prevê a aplicação do IGPDI e percentual de juros de 

1% ao mês sobre os débitos fiscais estaduais. In verbis: “Art. 42. Os 

débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, 

inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos 

em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice 

Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação 

Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o 

substitua. Art. 44. Os valores do imposto não integralmente pagos nos 

prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas 

mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão 

acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês 

calendário ou fração”. Assim, analisando os demonstrativos de cálculos 

apresentados na CDA, verifica-se que se encontra em consonância com 

os índices previstos na legislação pertinente. Dessa forma, correta a 

utilização dos índices de correção e juros aplicados na CDA em questão. 

Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade 

proposta por MARIA DE FÁTIMA GARCIA DE SANTANA HENRY e 

determino o prosseguimento da execução. Incabível o arbitramento de 

honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não 

põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; 

Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 

162). Intime-se a Fazenda Pública para manifestar-se, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender de direito. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009305-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT6953-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1009305-38.2019.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de 

JOÃO MARIA DE ALMEIDA, visando receber multa decorrente de infração 

ambiental. Este feito não pode tramitar na Vara de Fazenda Pública, 

porque compete apenas e exclusivamente a Vara Ambiental de 

Rondonópolis julgar e processar todos os feitos referentes à matéria 

ambiental, cuja competência é de natureza absoluta. Tal entendimento foi 

pacificado no julgamento do Conflito de Competência nº 

1011042-56.2017.8.11.0000. A Relatora Helena Maria Bezerra Ramos 

asseverou que: “Após examinar os autos, entendo que o conflito negativo 

de competência deve ser julgado improcedente. Ocorre que, ao analisar a 

mencionada Ação de Execução Fiscal, verifica-se que o objeto desta ação 

refere-se ao débito fiscal protestado já inserido em dívida ativa, consoante 

Certidão de Dívida Ativa nº 201210390, decorrente da multa administrativa, 

ante a não vacinação de animais da espécie bovina contra febre aftosa, 

lançada pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso 

– INDEA, no valor atualizado de R$ 29.851,97 (vinte e nove mil oitocentos e 

cinquenta e um reais e noventa e sete centavos). Nesse aspecto cumpre 

destacar que a matéria inerente à competência para processar e julgar as 

ações de execução fiscal oriundas de multas aplicadas pela SEMA, foi 

primeiramente disciplinada pela Resolução n.º 07/96, da Corregedoria 

Geral da Justiça, que assim dispôs: Art. 2º - Compete à Vara 

Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as 

ações referentes ao meio ambiente, assim, definidas em Lei e os 

executivos fiscais advindas de multas aplicadas pela Fundação Estadual 

do Meio Ambiente – FEMA e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano, na esfera criminal, processar e julgar as 

infrações de competência dos Juizados Especiais, definidas na Lei 
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Federal n. 9.099/95. Posteriormente, o tema foi regulamentado pela 

Resolução nº 009/2008, do Órgão Especial, que assim estabeleceu: Art. 

1º - Fixar a competência para processar e julgar as ações de natureza 

civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do 

trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela 

Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente – bem como as ações penais que tratem de delitos 

ambientais. I – Na Comarca de Cuiabá: a Vara Especializada do Meio 

Ambiente; E ainda, este e. Tribunal de Justiça, editou a Resolução nº 

023/2013/TP, a qual definiu a competência para processar e julgar crimes 

e ações civis de natureza ambiental físico, natural, cultural, artificial como 

sendo a Vara Especializada do Meio Ambiente. Assim está redigida a 

referida Resolução, in verbis: Processar e julgar as ações de natureza 

civil, pertinentes ao meio ambiental físico, natural, cultural, artificial, do 

trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela 

Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente. Cumpre registrar que as competências das Varas Judiciais da 

Comarca de Rondonópolis, previstas no Provimento n. 10/2003, e na 

Resolução n. 11/2017 - TP, estabelecem que compete a: 3ª Vara Cível- 

Processar e julgar os feitos cíveis em geral, bem como as cartas 

precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 1ª, 2ª e 4ª Varas Cíveis, privativamente os feitos do meio 

ambiente. Logo, fica evidente que as ações de execução fiscal 

alicerçadas em multas impostas pela SEMA, e também pelo INDEA devem 

ser processadas e julgadas pela Vara Especializada do Meio Ambiente em 

razão de competência material fixada nas aludidas resoluções. Nesse 

sentido é a jurisprudência deste Sodalício: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –– POSTO DE GASOLINA – 

AUTO DE INFRAÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – 

PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA – DECISÃO 

ANULADA.1. É competente a Vara Especializada do Meio Ambiente da 

Comarca de Cuiabá para [...] processar e julgar as ações de natureza civil, 

relativas ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, 

além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais [...], 

a teor do artigo 1º, da Resolução nº 9, de 19 de junho de 2008, do Órgão 

Especial do Tribunal. 2. Diante da incompetência absoluta em razão da 

matéria não resta outra alternativa senão o retorno dos autos ao primeiro 

grau, com a remessa à Vara Especializada do Meio Ambiente. (AI 

172702/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/3/2018, Publicado no DJE 

27/3/2018) Nota-se, portanto, que os dispositivos supracitados 

estabelecem ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, a 

competência para julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, o que 

se verifica na presente ação, uma vez que se trata de executivos fiscais 

advindos de multas aplicadas pelo INDEA. Logo, fica evidente que as 

ações de execução fiscal alicerçadas em multas impostas pela INDEA, 

devem ser processadas e julgadas pela Vara Especializada do Meio 

Ambiente, ou seja, pelo Juízo Suscitante, em razão da competência 

material fixadas. Ante o exposto, o presente conflito JULGO 

IMPROCEDENTE negativo e, de consequência, reconheço a competência 

do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, para processar e 

julgar a ação de Execução Fiscal interposto pelo Estado de Mato Grosso 

em face de Maria Dolores Pistori”. Assim, como se trata de feito executivo 

oriundo de multa ambiental, a execução fiscal deve ser processada e 

julgada pela Vara Especializada do Meio Ambiente, em razão da 

competência material fixadas. Com essas considerações, DETERMINO a 

remessa dos autos para a Vara Ambiental desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007867-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO MODELO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N° 1007867-45.2017.8.11.0003. VISTO. A MASSA FALIDA DO 

SUPERMERCADO MODELO LTDA informou que, no dia, 22 de outubro de 

2014, foi decretada a falência do Grupo Modelo e, em razão disso, 

requereu o sobrestamento de todos os atos expropriatórios, bem como 

seja declinada a competência para processamento do feito ao Juízo 

Universal (Id. 26428139). Intimado, a MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

alegou que a execução fiscal não se suspende em face do deferimento do 

pedido de recuperação judicial, conforme artigos 6º, §7º, 61 §§ 1º e 4ºda 

Lei nº 11.101/2005, artigo 29 da LEF e artigo 187 do CTN. Ao final, 

requereu o indeferimento do pedido de suspensão do feito e, 

consequentemente, o seu normal prosseguimento. Requereu, ainda, a 

expedição de ofício ao Juízo Universal para que efetue a constrição no 

valor atualizado do débito, bem como a suspensão do feito pelo prazo de 

60 (sessenta) dias, para juntar certidões de dívida ativa atualizadas (Id. 

30461881). É o relatório. Decido. Trata-se de execução fiscal ajuizada 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em face de SUPERMERCADO 

MODELO LTDA, em que busca o pagamento dos débitos inseridos nas 

certidões de dívida ativa nºs 68112/2017, 68113/2017, 68114/2017, 

68115/2017, 68123/2017. No caso dos autos, verifica-se que foi 

decretada a falência da empresa executada em 22 de outubro de 2014 (Id. 

26428140), antes do ajuizamento da presente execução, o que ocorreu 

em 06 de outubro de 2017. Pois bem. As execuções fiscais não são 

atraídas pelo juízo universal da falência, nos termos dos artigos 5º e 29 da 

Lei nº 6.830/80, que assim preleciona: “Art. 5º - A competência para 

processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a 

de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da 

liquidação, da insolvência ou do inventário. Art. 29 - A cobrança judicial da 

Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou 

habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento”. 

Quanto à suspensão da execução fiscal em virtude da decretação da 

falência, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que sendo 

iniciada a execução fiscal depois da decretação da falência ou mesmo 

nos casos em que, sendo pretérita, ainda não tenha havido ato de 

constrição, a execução fiscal deverá prosseguir, todavia, a penhora 

eventualmente requerida deverá ser realizada por meio de averbação no 

rosto dos autos da falência, não sendo possível, no feito executivo, 

gravar bens singulares previamente arrecadados pelo síndico. Nesse 

sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E FALÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES 

DETERMINADO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DO TRABALHO DE MANAUS 

APÓS A DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DO TRABALHO PARA O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ATO 

CONSTRITIVO. 1. As execuções fiscais não são atraídas pelo juízo 

universal da falência. Iniciada a execução fiscal antes de decretada a 

falência, ela transcorrerá normalmente até a liquidação das constrições 

efetivadas anteriormente à quebra. Não obstante, nessas hipóteses, os 

valores auferidos pela alienação deverão ser revertidos em favor da 

massa, para que integrem o montante a ser rateado em conformidade com 

o quadro geral de credores. 2. Ajuizada depois da quebra, ou mesmo nos 

casos em que, sendo pretérita, ainda não tenha havido ato de constrição, 

a execução fiscal também deverá prosseguir; todavia, a penhora 

eventualmente requerida deverá ser realizada por meio de averbação no 

rosto dos autos da falência, não sendo possível, no feito executivo, 

gravar bens singulares previamente arrecadados pelo síndico. Nesta 

dicção, a Súmula 44/TFR: "Ajuizada a execução fiscal anteriormente à 

falência, com penhora realizada antes desta, não ficam os bens 

penhorados sujeitos à arrecadação no juízo falimentar; proposta a 

execução fiscal contra a massa falida, a penhora far-se-á no rosto dos 

autos do processo de quebra, citando-se o síndico". 3. Na espécie, a 

penhora judicial foi determinada em 19/8/2009, ou seja, depois da 

decretação da falência (20/10/1997), donde se conclui que o Juízo de 

execução, embora deva prosseguir no processamento da ação executiva, 

não tem competência para determinar penhora de bem ou direito já 

arrecadado em prol da massa falida, razão por que o gravame deve ser 

anulado. 4. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ - AgRg no CC: 108465 

RJ 2009/0206794-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de 

Julgamento: 26/05/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

08/06/2010). Na hipótese dos autos, as certidões de dívida ativa que 

baseiam a execução devem ser substituídas, na forma dos artigos 321 do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 232 de 622



CPC e 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80, para constar como sujeito passivo a 

Massa Falida da empresa, que será representada pelo Administrador 

Judicial (Lei nº 11.101/2002, artigo 22, inciso III , alínea 'c'). Oportuno 

mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no 

sentido que referida substituição não viola a orientação fixada pela Súmula 

392 do STJ (“A Fazenda Publica pode substituir a certidão de dívida ativa 

(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução”). Isso porque, o ajuizamento de execução fiscal 

sem a menção "massa falida" não importa erro quanto à identificação da 

pessoa jurídica devedora, mas, apenas, mera irregularidade que diz 

respeito à sua representação processual e que pode ser sanada durante 

o processamento do feito. Senão vejamos: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C DO CPC. RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL 

AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA EMPRESARIAL. FALÊNCIA 

DECRETADA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA. 

CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA E DA CDA. 

POSSIBILIDADE, A TEOR DO DISPOSTO NOS ARTS. 284 DO CPC E 2º, § 

8º, DA LEI N. 6.830/80. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E 

ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 

FIXADA PELA SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na 

forma dos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, "a mera 

decretação da quebra não implica extinção da personalidade jurídica do 

estabelecimento empresarial. Ademais, a massa falida tem exclusivamente 

personalidade judiciária, sucedendo a empresa em todos os seus direitos 

e obrigações. Em consequência, o ajuizamento contra a pessoa jurídica, 

nessas condições, constitui mera irregularidade, sanável nos termos do 

art. 284 do CPC e do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/1980" (REsp 1.192.210/RJ, 

Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/2/2011). 2. De fato, por 

meio da ação falimentar, instaura-se processo judicial de concurso de 

credores, no qual será realizado o ativo e liquidado o passivo, para, após, 

confirmados os requisitos estabelecidos pela legislação, promover-se a 

dissolução da pessoa jurídica, com a extinção da respectiva 

personalidade. A massa falida, como se sabe, não detém personalidade 

jurídica, mas personalidade judiciária - isto é, atributo que permite a 

participação nos processos instaurados pela empresa, ou contra ela, no 

Poder Judiciário. Nesse sentido: REsp 1.359.041/SE, Rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, julgado em 18/6/2013, DJe 28/6/2013; e EDcl no 

REsp 1.359.259/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 7/5/2013. 3. Desse modo, afigura-se 

equivocada a compreensão segundo a qual a retificação da identificação 

do polo processual - com o propósito de fazer constar a informação de 

que a parte executada se encontra em estado falimentar - implicaria 

modificação ou substituição do polo passivo da obrigação fiscal. 4. Por 

outro lado, atentaria contra os princípios da celeridade e da economia 

processual a imediata extinção do feito, sem que se facultasse, 

previamente, à Fazenda Pública oportunidade para que procedesse às 

retificações necessárias na petição inicial e na CDA. 5. Nesse sentido, é 

de se promover a correção da petição inicial, e, igualmente, da CDA, o que 

se encontra autorizado, a teor do disposto, respectivamente, nos arts. 284 

do CPC e 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/80. 6. Por fim, cumpre pontuar que o 

entendimento ora consolidado por esta Primeira Seção não viola a 

orientação fixada pela Súmula 392 do Superior Tribunal Justiça, mas tão 

somente insere o equívoco ora debatido na extensão do que se pode 

compreender por "erro material ou formal", e não como "modificação do 

sujeito passivo da execução", expressões essas empregadas pelo 

referido precedente sumular. 7. Recurso especial provido para, afastada, 

no caso concreto, a tese de ilegitimidade passiva ad causam, determinar o 

retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que, facultada à exequente 

a oportunidade para emendar a inicial, com base no disposto no art. 284 

do CPC, dê prosseguimento ao feito como entender de direito. Acórdão 

submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 

8/2008” (STJ - REsp: 1372243 SE 2013/0069928-0, Relator: Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2013, S1 - 

PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/03/2014). Com essas 

considerações, INDEFIRO os pedidos de suspensão da execução fiscal e 

de declaração de incompetência deste Juízo. INTIME-SE a exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial substituindo as certidões 

de dívida ativa de Id. 10210429, nos termos dos artigos 321 do CPC e 2º, § 

8º, da Lei n. 6.830/80, para constar no polo passivo a massa falida da 

empresa executada. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005403-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NOGUEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS ANJOS ARAUJO OAB - MT24862/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos,EFETUAR A INTIMAÇÃO do advogado do autor, Dr. Thiago dos 

Anjos Araujo, OAB/MT nº 24862/O, acerca do r. despacho proferido nos 

presentes autos: "Vistos etc. Tendo sido demonstrado a hipossuficiência 

do autor, defiro a gratuidade judiciária em seu favor. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Quanto 

ao pedido de tutela provisória de urgência, entendo por necessária a 

prévia oitiva da parte contrária, eis que a alteração de horário de servidor 

público devidamente fundamentada em interesse público não constitui 

nenhuma arbitrariedade. Neste sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO DO QUADRO DE SAÚDE DA POLÍCIA 

MILITAR DO PARANÁ. MUDANÇA DE HORÁRIO DE TRABALHO. 

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. (...) 2. Embora se reconheça que a 

Administração Pública pode mudar o horário de seus funcionários, com 

vista ao interesse público, todavia, tal ato não pode ser tomado senão com 

fulcro em motivação prévia, lembrando que esta é requisito de validade de 

qualquer ato administrativo. (TJ-PR - AC: 3919499 PR 0391949-9, Relator: 

Rosene Arão de Cristo Pereira, Data de Julgamento: 23/10/2007, 5ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7507)” Deste modo, considerando 

que não consta na inicial nenhum Memorando ou justificativa da parte 

contrária quanto a alteração do horário de trabalho do autor, oportunizo a 

parte requerida prestar informações quanto, no prazo de 05 (cinco) dias, 

após, com ou sem resposta, faça-se conclusão urgente dos autos. A 

intimação para prestação de informações deverá se dar em plantão 

judiciário. Considerando o direito indisponível discutido nos autos, 

dispenso a realização da audiência de conciliação e determino a citação 

do requerido para que no prazo legal conteste o feito. Em seguida, 

intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, impugne à 

contestação. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003132-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ALVES VICENTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE CARVALHO DOURADO OAB - MT25289/O (ADVOGADO(A))

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

REGIANE CAROLINE ROESLER OAB - MT23935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de proceder à 

intimação dos advogados da parte embargante, WISTON CRISTALDO 

GOMES CHAVES, OAB/MT 22.656-O e, KAMILA DE CARALHO DOURADO, 

OAB/MT 25.289-O, para requererem o que de direito no prazo de 5 (cinco) 

dias, cientes de que no silêncio o presente feito será remetido ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010282-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIOMAR LOPES DA SILVA OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - 

CGJ impulsiono estes autos a fim de proceder à intimação da advogada da 

parte autora, MICHELLY FERNANDA MELCHERT, OAB/MT nº 0018610-A, 

para tomar ciência da r. decisão de ID 30767619, a seguir transcrita: 

"Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete 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) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009 (...) Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial 

desta Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011442-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PEREIRA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ OAB - MT26102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ procedo à 

intimação da advogada do autor, Drª JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ, 

OAB/MT nº 26102/O, para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar com 

precisão as provas que pretende, fundamentando a pertinência destas 

sob pena de indeferimento, nos termos da r. decisão de ID 30776261, a 

seguir transcrita: "Vistos e etc. Trata-se de Ação de Reparação Civil de 

Danos ajuizada por Célio Pereira Ferraz em desfavor do Município de 

Rondonópolis, onde o primeiro alega que o segundo foi imprudente e 

negligente em atendimento médico dispendido em favor do irmão do autor, 

o qual acabou vindo a óbito. No que se refere ao pedido de inversão do 

ônus da prova, não verifico sua viabilidade em face ao que dispõe o 

Código de Defesa do Consumidor, já que pacífico perante o Superior 

Tribunal de Justiça que os serviços médicos realizados por meio do 

Sistema Único de Saúde não se submetem a tal lei. Todavia, diante as 

inovações trazidas com o Código de Processo Civil de 2015, entendo ser 

possível inverter o ônus probatório por força da teoria da carga dinâmica 

das provas. Sobre tal teoria, Humberto Theodoro Junior leciona em sua 

obra “Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual 

civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I” que: “O 

novo Código, de maneira diversa do anterior, autoriza expressamente ao 

juiz distribuir o ônus da prova entre as partes de maneira diferente da 

previsão dos critérios legais ordinários (art. 373, § 1º). Para alteração do 

ônus da prova, o juiz pode se valer, objetivamente, das peculiaridades da 

causa, ou, subjetivamente, do comportamento da parte, que cria 

obstáculos ao adversário para comprovação dos fatos relevantes à sua 

defesa (conduta contrária à boa-fé e lealdade processuais). Na primeira 

hipótese, duas situações podem recomendar a atribuição do ônus da 

prova de modo diverso do legalmente estabelecido de maneira estática: (a) 

a parte que ordinariamente tinha o encargo da prova acha-se diante da 

impossibilidade ou de excessiva dificuldade de cumpri-lo, no caso dos 

autos (b) a parte que ordinariamente não tinha o encargo da prova se 

acha, no caso dos autos, em condição de “maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário”. Além dessas hipóteses expressamente 

arroladas pelo art. 373, § 1º, do NCPC, é admissível a alteração dinâmica 

do ônus da prova, com base no comportamento processual, quando ele se 

mostrar ofensivo ao princípio da boa-fé.” (2015, p. 885/886) Na mesma 

senda o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu: (...) Tais 

situações são exatamente iguais a que aqui se vivencia, de um lado temos 

o autor, o qual não possui conhecimento técnico e acesso a documentos 

que poderiam demonstrar o direito alegado na inicial e de outo lado temos o 

Município de Rondonópolis, que além de possuir um completo corpo clínico 

possui tais documentos em sua posse, como os prontuários médicos de 

atendimento do irmão do autor. A prova que para um é praticamente 

impossível de produzir para o outro é consideravelmente fácil, de modo 

que o disposto no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil deve ser 

aplicado ao caso e o ônus da prova ser invertido em desfavor do 

requerido, ao qual fica oportunizado o prazo de 15 (quinze) dias para 

tentar se desincumbir do ônus probatório que ora lhe atribuo. 

Independentemente da inversão do ônus probatório determinado acima, 

deverá o Município de Rondonópolis trazer aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, todos os prontuários médicos e fichas de atendimento 

médico do irmão do autor UPA Municipal, no período em que ocorreram os 

fatos descritos na inicial (15/07/2019 a 21/07/2019). Definido o ônus 

probatório, em homenagem ao princípio da cooperação e, até pelo que 

dispõe o §3º do artigo 357 do Código de Processo Civil, entendo por 

relevante ao deslinde da controvérsia instaurada a prévia intimação das 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem com precisão as 

provas que objetivam produzir, fundamentando a pertinência destas sob 

pena de indeferimento. Na sequência, retornem-me os autos conclusos 

para saneamento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004470-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MORAIS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ procedo à 

intimação da advogada da autora, THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA, 

OAB/MT nº 24629-O, para tomar ciência da r. sentença de ID 30746431, a 

seguir transcrita: "Vistos etc. Trata-se de Reclamatória Trabalhista 

ajuizada por ANDREA MORAIS ROSA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra à 

autora que foi contratada pelo requerido no dia 15/02/2018 por tempo 

determinado, para exercer a função de docente da educação infantil. 

Relata que o contrato de trabalho tinha previsão de término em 21/12/2018, 

entretanto, o requerido teria unilateralmente efetuado o distrato com a 

autora antes do término do vínculo, o que se concretizou no dia 

04/12/2018. Afirma que quando da extinção do contrato de trabalho 

estava grávida, conforme exame realizado no dia 28 de fevereiro de 2019, 

onde se verificou uma gravidez com 11 semanas e 04 dias de gestação. 

Fundamenta que possuía à época de sua dispensa estabilidade, ante o 

seu estado gravídico. Em face ao exposto, pleiteou em juízo a reintegração 

no emprego, caso não fizesse, a indenização pelo período de estabilidade. 
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A tutela provisória de urgência para reintegração no cargo público foi 

deferida (ID 19885945). O Município de Rondonópolis contestou o feito, 

alegando que a servidora não estaria gravida quando da vigência do 

contrato de trabalho, bem como seria incabível indenizá-la pelo período de 

sua estabilidade (ID 20677401). A autora impugnou à contestação no ID 

21120622, rechaçando-a in totum, oportunidade em que trouxe aos autos 

declaração emitida após a propositura da ação assinada pela Diretora da 

escola onde lecionou, dando conta de que a autora teria trabalhado junto 

ao requerido de 15/02/2018 até o dia 21/12/2018. Este juízo oportunizou a 

parte requerida impugnar os documentos novos trazidos pela autora em 

sua impugnação, todavia, não os impugnou. Às partes também foram 

intimadas para indicarem o anseio de produzirem novas provas, 

entretanto, ambas manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (ID 

25621480 e 25736997). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Eis o 

relatório. Fundamento e 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 produção de outras provas, 

posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas 

se mostrarem suficientes para o seu deslinde do mérito. Pois bem. 

Trata-se de ação na qual a autora sustenta ter direito à estabilidade por 

estar grávida quando da rescisão de seu contrato de trabalho. Com efeito, 

dá analise aos autos, restou incontroverso que a autora firmou um 

contrato de prestação de serviço por tempo determinado com o Ente 

Municipal, para exercer a função de professora da educação infantil, com 

vigência de 15/02/2018 até 21/12/2018, consoante se verifica na 

publicação do DIORONDON vinculada ao ID 19750383 – Pág. 12. Na inicial 

a autora informou que havia sido no dia 04/12/2018 publicado um Distrato 

unilateral do seu contrato de trabalho, todavia, no curso da ação trouxe 

documento dando conta de que efetivamente trabalhou e recebeu seu 

salário até o dia 21/12/2018, documento este que não foi impugnado pelo 

Município. Ressalto ainda que a data de emissão de tal documento foi 

posterior a propositura da ação, de modo que a autora não o detinha em 

mãos quando a ajuizou, sendo plenamente válida sua juntada posterior. O 

vinculo estabelecido entre o servidor contratado e a Administração Pública 

possui o caráter administrativo e não trabalhista. Neste sentido: (...) 

Importa reconhecer que a ciência do estado gravídico e a rescisão do 

contrato são irrelevantes, o que importa saber é se a autora estava ou 

não grávida no momento da dispensa. Os exames de ultrassonografia 

obstétrica colacionados no ID 19750366 apontam que a autora engravidou 

em torno do dia 10/12/2018. Com isso, resta evidente que no final do mês 

de dezembro de 2018, quando findou efetivamente o contrato de trabalho 

da autora para com o requerido, a autora já estava grávida. Portanto, 

assiste razão à autora, porque goza de estabilidade provisória, a despeito 

da natureza do vínculo com a Administração, por força da garantia 

constitucional de proteção à maternidade. Realmente, quando da sua 

dispensa, a autora já estava grávida, sendo desnecessário perquirir se a 

Administração foi comunicada da gravidez ou não, o que também é fato 

incontroverso nos autos, já que o próprio ente demandado trouxe nos 

autos informação de que a autora lhe comunicou de seu estado gravídico. 

Estando a trabalhadora grávida, não pode esta ser dispensada, pois o 

artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal garante às trabalhadoras 

urbanas e rurais o direito de licença à gestante, de ao menos cento e vinte 

dias, sem prejuízo do emprego e do salário e tais direitos também foram 

estendidos às servidoras públicas, por força do artigo 39, § 3º, da Carta 

Magna. Ademais, o artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias dispõe que: “Até que seja promulgada a lei complementar a 

que se refere o art. 7º, I, da Constituição: (...) II - fica vedada a dispensa 

arbitrária ou sem justa causa: (...) b) da empregada gestante, desde a 

confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.” Assim sendo, 

toda funcionária tem direito à estabilidade provisória, independentemente 

do vínculo estabelecido: estatutárias, comissionadas ou contratadas a 

título precário. Neste sentido (...) Assim, como a autora ficou grávida 

durante o período de vigência do contrato de trabalho, não poderia ter sido 

dispensada, sendo de rigor sua manutenção no trabalho e devendo ser 

indenizada em pecúnia pelos períodos em que foi afastada do trabalho. O 

período de indenização deverá corresponder toda remuneração devida à 

autora desde a dispensa até o período em que foi reintegrada ou até cinco 

meses após o parto, nos termos dos artigos 7º, inciso XVIII e 39, §3º da 

Constituição Federal e art. 10, inciso II, “b” do ADCT, cabendo, na hipótese, 

a ser devidamente apurado em liquidação de sentença. Desta forma, caso 

a autora não tenha sido reintegrada, é devida a ela remuneração do dia 

imediato após sua dispensa até cinco meses após o parto (artigo 10, 

inciso II, alínea “b” do ADCT), bem como 13º salário e férias 

compreendidas dentro deste período, além do terço constitucional das 

férias respectivas, compensando-se eventuais valores recebidos sob os 

mesmos títulos. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DEMANDA, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o direito da autora à 

estabilidade provisória em razão de sua gravidez no curso do contrato 

firmado entre as partes e, em consequência, condenar o Município de 

Rondonópolis a reintegrar a autora em seu emprego, e indenizá-la em 

pecúnia às verbas que por ventura não tenha recebido em razão do 

período que ficou afastada durante sua estabilidade gestacional, 

correspondente a remuneração a que faria jus no período de afastamento 

até cinco meses após o parto (artigo 10, inciso II, alínea “b” do ADCT), bem 

como às férias, acrescidas de 1/3, e 13º salário proporcionais ao tempo 

em que se manteve estável, a ser devidamente apurado em liquidação de 

sentença. Os valores, a serem apurados por cálculo aritmético, devem ser 

corrigidos, desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA-E. Já os juros 

moratórios serão os da caderneta de poupança e devidos a partir da 

citação válida. Dos valores declarados como devidos, deverá ser 

deduzido todas as prestações que por ventura já tenham sido pagas pelo 

requerido. Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, uma 

vez que isento, mas CONDENO-O ao pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, fixados sobre o valor do valor da 

condenação atualizada, a ser apurado em liquidação de sentença, nos 

termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil. Nos termos 

do artigo 496, caput, inciso I, do CPC, proceda com à remessa necessária 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, considerando 

ainda a iliquidez da sentença. Transitada em julgado, em nada sendo 

requerido e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012904-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CASTRO (REQUERENTE)

TRUPE DO FILME PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE KASSIA SILVA WEBER OAB - MT23797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de proceder à intimação da advogada dos autores, RITA 

DE KASSIA SILVA WEBER, OAB/MT nº 23797-O, para tomar ciência da r. 

sentença de ID 30747425, a seguir transcrita: "Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança movida por Trupe do Filme Produções Audiovisuais 

LTDA em desfavor da Câmara Municipal de Rondonópolis, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Afirma a parte autora que prestou 

serviços para a parte requerida, todavia, esta quedou-se inerte quanto a 

sua contraprestação pecuniária, razão pela qual ajuizou a presente 

demanda. Em homenagem ao princípio da não surpresa este juízo 

determinou a intimação da parte autora para que se manifestasse quanto a 

ilegitimidade passiva da Câmara Municipal. A parte autora peticionou no ID 

26002089, sustentando que o referido órgão possuiria legitimidade para 

figurar no polo passivo da ação, eis que apesar de não deter 

personalidade jurídica possuiria personalidade judiciária para defender 

seus interesses, ainda, porque o serviço prestado foi em seu favor. 

Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento e decido. Em 

que pese a fundamentação espojada pela parte autora, tenho que a 

Câmara Municipal não detém legitimidade para figurar no polo passivo de 

ação de cobrança, isto porque a Câmara Municipal é um órgão do 

Município de Rondonópolis despatrimonializado e sem personalidade 

jurídica. A legitimidade da Câmara só se sustenta quando for para defesa 

de seus direitos institucionais, como por exemplo, assegurar a devida 

separação de poderes. Quando a ação possuir cunho material deverá ela 

ser ajuizada em face do respectivo município. Neste sentido (...) Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em face a 

manifesta ilegitimidade passiva da parte requerida. Condeno a autora ao 

pagamento das custas. Sem honorários sucumbenciais, eis que não 

houve a citação da parte contrária. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

o presente feito com as devidas anotações e cautelas de estilo. 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010929-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CASSIANO DE SOUZA OAB - MT21684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alfredo Vinícius Amoroso - Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação de Rondonópolis - MT (IMPETRADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de proceder à intimação da advogada dos autores, 

ANTONIO CASSIANO DE SOUZA, OAB/MT nº 21684-O, para tomar ciência 

da r. sentença de ID 30767609, a seguir transcrita: "Vistos etc. Trata-se 

de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por A. 

I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP, em face de ato 

arbitrário e ilegal, teoricamente, perpetrado pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação – CPL – da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis/MT, Sr. Alfredo Vinícius Amoroso, apontado como 

autoridade coatora. A impetrante consiste em empresa do ramo de 

construção civil, com sede em Cuiabá – MT, contando com experiência no 

mercado de 35 (trinta e cinco) anos e, ao ter conhecimento da Publicação 

do Edital de Concorrência Pública n. 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa especializada para construção do Parque Natural 

Municipal de Rondonópolis, apresentou-se para o certame. Assevera que 

cumpriu todas as exigências para a concorrência do certame, contudo, a 

Comissão considerou a empresa inabilitada, pelo descumprimento do item 

1.0, “a” e “b” do anexo de Qualificação Técnica. Inconformada com a 

decisão, interpôs recurso para revisão da decisão, cujo provimento fora 

negado, em virtude de não constar registro de atestado de qualificação 

técnica no CAT apresentado, no que tange o serviço de plantio de gramas 

em placas. Afirma que dos documentos carreados ao Processo 

Administrativo consta o atestado devidamente registrado junto ao 

CREA/MT, de modo que estaria cumprida a exigência da qual pautou-se a 

comissão quando da inabilitação da impetrante. Assim, entende que a 

decisão fora totalmente desarrazoada, desconstituindo o real objetivo do 

processo de licitação, que é a busca da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública e pugnou liminarmente pela suspensão do 

procedimento de licitação, com sua habilitação na próxima fase do certame 

ou, caso já tenha ocorrido a referida sessão de abertura dos envelopes, 

seja cancelada a sessão. A liminar foi parcialmente deferida, tendo sido 

determinada a inclusão da impetrante no procedimento licitatório, dando-a 

como qualificada tecnicamente nos moldes exigidos pelo edital licitatório (ID 

24397937). A autoridade coatora e o Município de Rondonópolis prestaram 

informações nos IDs 25251048 e 25251799, com teses idênticas, 

alegando que a empresa impetrante não teria comprovado o devido 

registro de seu atestado de qualificação técnica junto ao CREA, razão pela 

qual foi desclassificada do certame licitatório. O Município de Rondonópolis 

peticionou no ID 26015993 informando a interposição de agravo de 

instrumento contra a decisão que deferiu a liminar requerida. O Ministério 

Público se manifestou no feito pugnando pela parcial concessão da 

segurança, a fim de permitir que fosse analisada a proposta da impetrante 

(ID 26059119). Restou acostado no ID 26820794 decisão proferida em 

sede de agravo de instrumento suspendendo a liminar outrora concedida 

por este juízo, em face a ausência de documentos carreados com a inicial 

que seriam imprescindíveis para constatação do direito líquido e certo 

alegado. Eis o relatório. Fundamento. Decido. Em detida análise os autos, 

verifico que o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, 

pelos argumentos em que passo a expor. Extrai-se do dispositivo 

constitucional que o mandado de segurança é cabível para proteger direito 

líquido e certo não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, 

sempre que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e qualquer que seja sua função. É o que se extrai do artigo 

5º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 12.016/09, 

respectivamente: (...) Como qualquer outra ação, deve o mandado de 

segurança preencher os pressupostos processuais, havendo, no caso do 

writ, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo 

devidamente demonstrado de plano com a inicial. Pois bem. Conforme bem 

assentado pelo DES. Luiz Carlos da Costa ao proferir a decisão que 

suspendeu a liminar concedida por este juízo, a parte impetrante deixou de 

juntar com a inicial documento essencial para demonstrar o direito líquido e 

certo que alegou possuir. No presente mandamus a impetrante afirma que 

teria preenchido todos os requisitos de qualificação técnica para participar 

de processo licitatório promovido pelo Município de Rondonópolis, o qual, 

por sua vez, teria desclassificado a impetrante do certame afirmando 

justamente o contrário. A impetrante ao promover o presente writ deveria 

ter carreado ao feito além dos documentos que comprovam o cumprimento 

de todos os requisitos do edital a cópia das exigências editalícias, todavia, 

se omitiu justamente quanto ao documento que descreveria as 

qualificações técnicas necessárias para aquele certame. O Item 6.3.1. do 

Edital Licitatório em discussão dispunha nos seguintes termos: “6.3.1 

Comprovar todos os itens solicitados na JUSTIFICATIVA DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, anexo a este edital.” (destacado no original) 

Logo, era dever da impetrante junto com a inicial ter trazido tal anexo do 

Edital Licitatório, todavia, nada trouxe. Assim, não é possível atestara se 

de fato a impetrante cumpriu ou não com as exigências do edital, logo a 

denegação da segurança sem a resolução do mérito é medida que se 

impõe. Isto, contudo, não impede que impetrante venha novamente 

rediscutir tal matéria em ação própria, consoante dispõe o artigo 19 da Lei 

n. 12.016/2009: “Art. 19. A sentença ou o acórdão que denegar mandado 

de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por 

ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos 

patrimoniais.” Ante o exposto, com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009, 

JULGO EXTINTO o presente processo, DENEGANDO A SEGURANÇA 

PRETENDIDA por ausência de prova pré-constituída demonstrando o 

direito líquido e certo alegado. Sem custas e honorários, face a isenção 

desta ação mandamental. Comunique-se o Relator do Agravo de 

Instrumento nº 1017132-12.2019.8.11.0000 informando-o do julgamento do 

feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, 

arquivando-se o feito. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010929-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CASSIANO DE SOUZA OAB - MT21684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alfredo Vinícius Amoroso - Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação de Rondonópolis - MT (IMPETRADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de proceder à intimação do advogado da impetrante, 

ANTONIO CASSIANO DE SOUZA, OAB/MT nº 21684-O, para tomar ciência 

da r. sentença de ID 30767609, a seguir transcrita: "Vistos etc. Trata-se 

de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por A. 

I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP, em face de ato 

arbitrário e ilegal, teoricamente, perpetrado pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação – CPL – da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis/MT, Sr. Alfredo Vinícius Amoroso, apontado como 

autoridade coatora. A impetrante consiste em empresa do ramo de 

construção civil, com sede em Cuiabá – MT, contando com experiência no 

mercado de 35 (trinta e cinco) anos e, ao ter conhecimento da Publicação 

do Edital de Concorrência Pública n. 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa especializada para construção do Parque Natural 

Municipal de Rondonópolis, apresentou-se para o certame. Assevera que 

cumpriu todas as exigências para a concorrência do certame, contudo, a 

Comissão considerou a empresa inabilitada, pelo descumprimento do item 

1.0, “a” e “b” do anexo de Qualificação Técnica. Inconformada com a 

decisão, interpôs recurso para revisão da decisão, cujo provimento fora 

negado, em virtude de não constar registro de atestado de qualificação 

técnica no CAT apresentado, no que tange o serviço de plantio de gramas 

em placas. Afirma que dos documentos carreados ao Processo 

Administrativo consta o atestado devidamente registrado junto ao 

CREA/MT, de modo que estaria cumprida a exigência da qual pautou-se a 

comissão quando da inabilitação da impetrante. Assim, entende que a 

decisão fora totalmente desarrazoada, desconstituindo o real objetivo do 

processo de licitação, que é a busca da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública e pugnou liminarmente pela suspensão do 

procedimento de licitação, com sua habilitação na próxima fase do certame 

ou, caso já tenha ocorrido a referida sessão de abertura dos envelopes, 
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seja cancelada a sessão. A liminar foi parcialmente deferida, tendo sido 

determinada a inclusão da impetrante no procedimento licitatório, dando-a 

como qualificada tecnicamente nos moldes exigidos pelo edital licitatório (ID 

24397937). A autoridade coatora e o Município de Rondonópolis prestaram 

informações nos IDs 25251048 e 25251799, com teses idênticas, 

alegando que a empresa impetrante não teria comprovado o devido 

registro de seu atestado de qualificação técnica junto ao CREA, razão pela 

qual foi desclassificada do certame licitatório. O Município de Rondonópolis 

peticionou no ID 26015993 informando a interposição de agravo de 

instrumento contra a decisão que deferiu a liminar requerida. O Ministério 

Público se manifestou no feito pugnando pela parcial concessão da 

segurança, a fim de permitir que fosse analisada a proposta da impetrante 

(ID 26059119). Restou acostado no ID 26820794 decisão proferida em 

sede de agravo de instrumento suspendendo a liminar outrora concedida 

por este juízo, em face a ausência de documentos carreados com a inicial 

que seriam imprescindíveis para constatação do direito líquido e certo 

alegado. Eis o relatório. Fundamento. Decido. Em detida análise os autos, 

verifico que o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, 

pelos argumentos em que passo a expor. Extrai-se do dispositivo 

constitucional que o mandado de segurança é cabível para proteger direito 

líquido e certo não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, 

sempre que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e qualquer que seja sua função. É o que se extrai do artigo 

5º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 12.016/09, 

respectivamente: (...) Como qualquer outra ação, deve o mandado de 

segurança preencher os pressupostos processuais, havendo, no caso do 

writ, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo 

devidamente demonstrado de plano com a inicial. Pois bem. Conforme bem 

assentado pelo DES. Luiz Carlos da Costa ao proferir a decisão que 

suspendeu a liminar concedida por este juízo, a parte impetrante deixou de 

juntar com a inicial documento essencial para demonstrar o direito líquido e 

certo que alegou possuir. No presente mandamus a impetrante afirma que 

teria preenchido todos os requisitos de qualificação técnica para participar 

de processo licitatório promovido pelo Município de Rondonópolis, o qual, 

por sua vez, teria desclassificado a impetrante do certame afirmando 

justamente o contrário. A impetrante ao promover o presente writ deveria 

ter carreado ao feito além dos documentos que comprovam o cumprimento 

de todos os requisitos do edital a cópia das exigências editalícias, todavia, 

se omitiu justamente quanto ao documento que descreveria as 

qualificações técnicas necessárias para aquele certame. O Item 6.3.1. do 

Edital Licitatório em discussão dispunha nos seguintes termos: “6.3.1 

Comprovar todos os itens solicitados na JUSTIFICATIVA DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, anexo a este edital.” (destacado no original) 

Logo, era dever da impetrante junto com a inicial ter trazido tal anexo do 

Edital Licitatório, todavia, nada trouxe. Assim, não é possível atestara se 

de fato a impetrante cumpriu ou não com as exigências do edital, logo a 

denegação da segurança sem a resolução do mérito é medida que se 

impõe. Isto, contudo, não impede que impetrante venha novamente 

rediscutir tal matéria em ação própria, consoante dispõe o artigo 19 da Lei 

n. 12.016/2009: “Art. 19. A sentença ou o acórdão que denegar mandado 

de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por 

ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos 

patrimoniais.” Ante o exposto, com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009, 

JULGO EXTINTO o presente processo, DENEGANDO A SEGURANÇA 

PRETENDIDA por ausência de prova pré-constituída demonstrando o 

direito líquido e certo alegado. Sem custas e honorários, face a isenção 

desta ação mandamental. Comunique-se o Relator do Agravo de 

Instrumento nº 1017132-12.2019.8.11.0000 informando-o do julgamento do 

feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, 

arquivando-se o feito. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1015803-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (EMBARGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de proceder à intimação do 

advogado da Embargante, Dr. ANDRE PERUZZOLO, OAB/SP nº 143567, 

para se manifestar acerca da impugnação apresentada, bem como, 

quanto as provas que pretende produzir.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000337-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SARA ADELINO SANTOS (EXECUTADO)

LAERCIO DA SILVA ASSUNPCAO (EXECUTADO)

GLENDA CRISTINA VICCO SAKAMOTO (EXECUTADO)

IDEIA CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

SALVADOR MARTINS FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO GIACOMOLLI OAB - MT23678/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de proceder à intimação do advogado da Executada, Dr. 

SAULO GIACOMOLLI, OAB/MT nº 23678/O, para tomar ciência do r. 

despacho de ID 23911039, a seguir transcrito: "Vistos etc. Prefacialmente, 

certifique-se a secretaria quanto a tempestividade dos embargos. Ainda, 

no caso, verifico que o executado opôs embargos à execução nos autos 

da execução fiscal e, além disso, não garantiu o Juízo, violando o disposto 

no §1º do art. 16, da Lei de Execução Fiscal, o qual preceitua a 

inadmissibilidade do oferecimento dos embargos antes de garantida a 

execução. Ora, a legislação é enfática quando dispõe a impossibilidade da 

oposição de embargos sem a devida garantia e, no caso, de plano, é 

possível verificar que a parte autora pugna pela concessão de justiça 

gratuita, entretanto, insta salientar que qualquer possível concessão da 

benesse da gratuidade da justiça não exime o embargante do dever de 

garantir a execução, mas apenas assegura a efetividade do seu direito de 

acesso à justiça. Aliás, vale ressaltar que, imprescindível se faz a 

comprovação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com os 

encargos judiciários para concessão da referida benesse, uma vez que 

mera alegação de direito não é elemento suficiente para corroborar o 

alegado. Dessa forma, sendo tempestivos os embargos, DETERMINO a 

intimação do executado para que, em 05 (cinco) dias, redistribua o 

embargos em apenso à execução fiscal, bem como em observância ao 

artigo supramencionado garanta o Juízo, devendo a secretaria promover o 

seu desentranhamento do presente feito. Ainda, deve o executado 

comprovar sua hipossuficiência ou recolher as custas, sob pena de não 

recebimento dos embargos. SUSPENDO a execução fiscal até que os 

embargos seja recebido. Por fim, tendo em vista a decisão de Id. 

18406131, promova-se a secretaria com a exclusão dos sócios do polo 

passivo."

Varas Criminais

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700820 Nr: 12018-14.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEX GOMES DA SILVA, MAICON SOUZA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 03/05, para CONDENAR os réus Allex Gomes da Silva, brasileiro, 

casado, natural de Rondonópolis/MT, nascido aos 07/02/1992, portador do 

RG 2249691-2 SSP/MT e CPF 042.456.571-46, filho de Rivelino da Silva e 

de Vanusa Gomes Lima, residente na Rua Afonso Pena, nº 72, Bairro 

Centro, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT e Maicon Souza 
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Rosa, brasileiro, solteiro, natural de São Miguel do Iguaçu/PR, nascido aos 

28/01/1992, portador do RG 2151078-4 SSP/MT e CPF 043.381.181-13, 

filho de Carlos Ribeiro Rosa e de Lucineide Alves de Souza, residente na 

Avenida Dom Wunibaldo, nº 551, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca 

de Rondonópolis/MT, como incursos na prática do crime descrito no art. 

155, § 4º, I e IV, do Código Penal.Em observância as diretrizes dos arts. 59 

e 68 do Código Penal passo a dosar-lhes as reprimendas.RÉU ALLEX 

GOMES DA SILVA.O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, 

a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.Verificando as 

condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade 

– Entendo que não se desgarra da normalidade. Antecedentes – (...)Por 

fim, com relação aos objetos apreendidos à fl. 12 e ainda não restituídos, 

determino a intimação dos réus para comprovarem a propriedade no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso em que, se quedando inertes, desde já 

determino a sua destruição, dada a sua provável inutilidade.Transitada 

esta sentença em julgado, expeçam-se as guias definitivas de execução 

de pena, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao 

Instituto de Identificação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 697339 Nr: 9546-40.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON JUNIOR RUIZ LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 9546-40.2019.811.0064 – Cód. 697339

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

ALISSON JUNIOR RUIZ LOPES às fls. 218/219, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 220), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 228/235), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699630 Nr: 11139-07.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 11139-07.2019.811.0064 – Cód. 699630

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

ANDERSON CONCEIÇÃO DE OLIVERIA às fl. 132, ante a certificação de 

sua tempestividade (fl. 133), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 146/151), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 740776 Nr: 2497-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. T. DA LUZ TRANSPORTES LTDA - ME, 

MADEIREIRA FLORESTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPPE ECHAMENDI 

POSSAMAI - OAB:41.081, FRANCIANE RAMOS MOREIRA - OAB:18.006

 Por esse motivo, JULGO PROCEDENTE a denúncia apresentada contra a 

acusada J. T. LUZ TRANSPORTES LTDA ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob nº 12.212.176/0001-96, para o fim de 

condená-la às penas do artigo 46, Parágrafo único, da Lei n. 

9.605/98.Atenta ao disposto no artigo 68, CP, e ao princípio constitucional 

da individualização da pena, passo à dosimetria da pena.Com relação à 

pessoa jurídica: J. T. LUZ TRANSPORTES LTDA MEAnalisando as 

circunstâncias judiciais dos artigos 6º da Lei 9.605/98 e 59 do CP, verifico 

que a acusada agiu com culpabilidade normal; não registra antecedentes; 

não possui registros que maculam sua conduta; motivos e circunstâncias 

judiciais não relevantes.As consequências do crime são desfavoráveis, 

vez que se trata de crime potencialmente capaz de causar danos ao meio 

ambiente. Considerando o grau de reprovabilidade do crime ambiental e os 

reflexos frente à necessidade de preservação do meio ambiente, em 

razão da capacidade econômica da ré, fixo a pena de multa em 15 

(quinze) dias-multa, à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos 

fatos, o que totaliza o montante de R$10.860,00 (dez mil oitocentos e 

sessenta reais), bem como a uma pena restritiva de direito, consistente na 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter 

subsídios, subvenções ou doações, pelo prazo de 05 (cinco) anos.O valor 

relativo à pena de multa aplicada deverá ser depositado na Conta Única 

vinculada ao processo para aplicação exclusiva em projetos ambientais 

aprovados neste Juízo. Transitada em julgado, tomem-se todas as 

providências, expedindo-se o Processo de Executivo de Pena. Lance o 

nome da denunciada no rol de culpados.Publique. Registre. Intimem. 

Cumpra, efetivando as comunicações de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 755582 Nr: 10643-40.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA OLIVEIRA LTDA - ME, BARBOZA & 

BARBOZA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO FABRIZIO 

PANAZZOLO - OAB:193.197, Soraya Palmieri Prado Panazzolo - 

OAB:188.298, WESLEY RODRIGUES ARANTES - OAB:13.616

 Por esse motivo, JULGO PROCEDENTE a denúncia apresentada contra as 

acusadas SERRARIA OLIVEIRA LTDA ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.913.051/0001-53 e BARBOZA & 

BARBOZA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES LTDA ME, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

12.795.453/0001-30, para o fim de condená-las às penas do artigo 46, 

Parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 793673 Nr: 11730-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. MARTIN DOS REIS ME, TOLEDO E OLIVEIRA 

TRANSPORTADORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA RODRIGUES SOUZA 

- OAB:378.960/OAB/SP, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT12062 ,  DEUZANIA MARQUES V ILELA - 

OAB:5.177/OAB/MT

 Por esse motivo, JULGO PROCEDENTE a denúncia apresentada contra as 

acusadas S. MARTIN DOS REIS ME pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob nº 84.621.101/0001-70 e TOLEDO E OLIVEIRA 

TRANSPORTADORA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob nº 08.733.162/0001-40, para o fim de condená-las às penas 

do artigo 46, Parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA N. 51/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o Oficio 05/2020-GAB, do magistrado Walter Tomaz 

Costa, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível desta Comarca, solicitando a 

nomeação do estagiário Willian Pereira dos Santos, ao cargo de Assessor 

de Gabinete II - PDA-CNE VIII do referido juízo;

 RESOLVE:

 NOMEAR Willian Pereira dos Santos, ao cargo de Assessor de Gabinete 

II- PDA- CNE VIII, do Juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca, com 

efeitos a partir da assinatura do termo de posse e exercício, que deverá 

ser editado e assinado a partir da publicação desta portaria.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop, 30 de março de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004030-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER OAB - MT14007/O (ADVOGADO(A))

VANESSA ABRANTES DA SILVA RODRIGUES OAB - MS22512 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO (EXECUTADO)

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1004030-09.2018.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

62.109,49; Tipo: Cível. Parte Autora: CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 

Parte Ré: PAULO CEZAR PASQUALOTTO e outros IMPULSIONAMENTO 

DOS AUTOS CERTIFICO, para os efeitos de direito, e nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo legal, 

SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, manifestar-se sobre o(a/s) Impugnação 

juntada nestes autos no(s) ID(s). 29063766. Sinop/MT, 27 de março de 

2020. Assinado Digitalmente LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE 

SOUZA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002385-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DO 

NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FIDENE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lauro Antônio Pasche OAB - RS31321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

ANGELA MICHALSKI DA SILVA (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, 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002234-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASCALHO E MINERACAO RIO PRETO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, em cumprimento à 

Portaria CGJ Nº 142 de 08/11/2019, que determina o cumprimento de 

mandados judiciais em comarca diversa à do juízo de origem, quando se 

tratar de processo eletrônico que tramita do sistema PJE, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010724-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR EISELE SANGALETTI (REQUERENTE)

PEDRO JOSE SANGALETTI (REQUERENTE)

LEONIR EISELE SALVADOR (REQUERENTE)

EDELCIR ANTONIO SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo legal sem manifestação do 

advogado da(s) parte(s) autora(s), embora devidamente intimado da 

decisão de ID 26877347. Nos termos da legislação vigente e provimento 

56/2007/CGJ, intimo a(s) parte (s) autora para no prazo de 15 (quinze ) 

dias manifestar nos autos acerca da decisão de ID 26877347, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011973-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RWB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REU)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

PARA MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL 

DE JUSTIÇA ID 29745385.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000481-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CORREIA 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 Busca e Apreensão e 

Citação, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica 

autorizada a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que 

referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor 

da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002676-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IVO ALVES PORTO (EXECUTADO)

MAYUMI HARA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Ante o resultado da pesquisa bacenjud, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000903-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

 

Ante o resultado da pesquisa Bacenjud, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002400-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Ante o resultado da pesquisa Renajud, intime-se a parte autora para se 

pronunciar em 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009251-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR FERREIRA LISBOA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009251-36.2019.8.11.0015. EMBARGANTE: CEZAR 

FERREIRA LISBOA EMBARGADO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos 

em correição. Embargos à execução desenvolvida no processo nº. 

1004001-56.2018.8.11.0015, promovidos por Cezar Ferreira Lisboa, em 

face de Loteadora Assaí S/S Ltda., ambos qualificados. Ofertou em 

garantia da execução o próprio imóvel, objeto do contrato em discussão, o 

qual não foi aceito na ação executiva pela parte credora, alegando que o 

referido bem não é de propriedade do devedor. Relatou que o contrato 

firmado entre as partes encontra-se eivado de vícios, ante a abusividade 

das cobranças e mora não caracterizada, motivo pelo qual deve ser 

extinta a ação executiva. Por fim, postulou a suspensão do feito executivo 

e a concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Do pedido de 

justiça gratuita Postulado pela parte embargante o benefício da gratuidade 

judiciária, sob alegação de não possuir condições econômico-financeira 

suficientes para suportá-las. À míngua de elementos cognitivos razoáveis 

que infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos bem como do comprovante de seus 

rendimentos mensais. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda 

que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a 

benesse ora alcançada pela parte requerente. Do efeito suspensivo Insta 

destacar, inicialmente, que, em regra, os embargos à execução não 

ostentam automático efeito suspensivo. Excepcionalmente, segundo 

prescreve o art. 919 do Código de Processo Civil, somente terão efeito 

suspensivo em casos específicos, quando presentes os requisitos 

estabelecidos pelo seu § 1º, a saber: “Art. 919 (...) § 1º. O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes”. A execução não está garantida. Apenas foi indicado 

o próprio imóvel, objeto do contrato em discussão, inicialmente não aceito 

pela parte credora naqueles autos executivos. No entanto, não basta 

indicar bem para garantir o juízo para que seja atribuído o efeito 

suspensivo. Necessário, cumulativamente, a saber: a) garantia do juízo; b) 

relevância da fundamentação e; c) perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Notado que os requisitos para conferir aos embargos 

efeito suspensivo são cumulativos. É imprescindível, além da 

demonstração da relevância da fundamentação e do perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, a garantia do juízo, que consiste em 

requisito inarredável para a concessão do efeito pretendido, não 
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demonstrada nos autos. Requisito não suprido. A propósito, seguem 

arestos ora compilados com destaques: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO POR 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - IMPOSSIBILIDADE - 

GARANTIA DO JUÍZO - INEXISTÊNCIA DE PROVA -REQUISITOS NÃO 

DEMONSTRADOS. - Considera-se nula a decisão desprovida de 

fundamentação, e não aquela concisa, mas que exteriorize a motivação do 

julgador - Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do 

devedor, a parte embargante deve requerer essa medida mediante a 

demonstração da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou 

do risco ao resultado útil do processo, e da garantia do juízo - Deve ser 

indeferida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução 

se a parte embargante não garantiu o juízo, ainda que demonstrada a 

probabilidade do seu direito, uma vez que os requisitos previstos no art. 

919, § 1º, do novo CPC são cumulativos”. (TJ-MG - AI: 

10024160973616001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data 

de Julgamento: 28/05/0019, Data de Publicação: 03/06/2019); “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1.º, 

CPC/15. AUSÊNCIA DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de 

embargos à execução fiscal, é imprescindível, para a atribuição do efeito 

suspensivo, o preenchimento de três requisitos: apresentação de 

garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus 

boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). Hipótese em que não restaram preenchidos os requisitos para o 

desiderato almejado, considerando não ter se vislumbrado a segurança do 

juízo. Precedentes jurisprudenciais. Inteligência do REsp 1272827/PE, 

submetido à sistemática dos recursos repetitivos. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJ-RS - AI: 70077033777 RS, 

Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 04/07/2018, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 09/07/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS 

- AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO 

DO EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC NÃO 

DEMONSTRADOS. Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição 

do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficiente. Observada a ausência de garantia do juízo, inviável a atribuição 

do efeito suspensivo aos embargos do devedor”. (TJ-MG - AI: 

10024170040653001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 26/09/0017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 28/09/2017). De igual forma, não vislumbrada a relevância da 

fundamentação. A alegada abusividade de cláusulas e descaracterização 

da mora do embargante não é elemento para suspender a ação. Questão 

que será analisada oportunamente. Logo, não há como ser acolhido o 

pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do 

art. 919, § 1.º, do CPC. A parte embargante deve trazer elementos 

suficientes, que convença o juízo de que o seu direito está patenteado. 

Sem o que o efeito suspensivo não se consubstancia. O que ela deixou a 

desejar. Pode até ser que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que é intuitivo. Mas somente estes elementos não se revelam 

suficientes para o atendimento do ansiado efeito suspensivo. Logo, deve 

ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, 

nos termos do art. 919, caput, do CPC, uma vez que não é o caso de se 

aplicar o disposto em seu § 1.º, ante a ausência de garantia, na execução, 

por penhora, depósito ou caução, nesta ação, suficientes e idôneos. Isto 

posto, hei por bem: a) indeferir o pedido de efeito suspensivo da 

execução, processo n.º 1004001-56.2018.8.11.0015, que deverá 

prosseguir regularmente; b) defiro o pedido de gratuidade da justiça à 

parte embargante, devendo ser anotado para os fins devidos. c) ouça-se 

a parte embargada em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, inciso I, do 

CPC; Em seguida, conclusos, para sentença ou designação de audiência, 

nos termos do art. 920, inciso II, do mesmo diploma instrumental. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000206-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CARLOS TUSSET ME (REU)

LUDMILA ANA DE JESUS FURQUIM TUSSET (REU)

GILBERTO CARLOS TUSSET (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007/CGJ, Intimo o 

advogado da parte autora para no prazo de 05 ( cinco ) dias, manifestar 

acerca da certidão negativa aportada aos autos de ID 29462195, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000380-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO PEDRO MESSIAS (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007/CGJ, intimo a 

advogada da parte autora para no prazo de 05 ( cinco ) dias, manifestar 

acerca da certidão negativa aportada aos autos de ID 29337523 , 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003161-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE CAMARGO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003952-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANELDA DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

WILSON ARAUJO (EXECUTADO)

W. V. INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS EIRELI (EXECUTADO)

 

INTIME-SE A ADVOGADA DA PARTE EXEQUENTE PARA , NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DAS DEVOLUÇÕES DAS 

CORRESPONDÊNCIAS ID 30234085/30266664.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015420-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015420-39.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MIGUEL JOSE 

FERREIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos em correição. Ante o 

desinteresse da parte requerida na audiência prévia para tentativa de 

conciliação e considerando o que dispõe o art. 334, § 4°, inciso I, do CPC, 

cancelo a solenidade ora aprazada para o dia 24/08/2020. Ademais, diante 

da apresentação precipitada da contestação, intime-se a parte requerente 

para, querendo, impugná-la, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Cumpra-se 

Sinop - MT, 11 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000814-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. PEREIRA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000814-06.2019.8.11.0015. AUTOR(A): 3ª 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP RÉU: T. S. PEREIRA - ME 

Vistos etc. Execução por quantia certa, tendo como parte exequente o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no exercício de suas 

atribuições legais, e como parte executada T. S. Pereira – ME., ambos 

qualificados. Citada, a parte devedora informou estar com suas atividades 

paralisadas desde 2016, em razão de falência. Ofertou proposta de 

pagamento da dívida exequenda em 16 parcelas iguais e mensais, a fim de 

saldar o débito (Id. 21230435). Instada, a parte exequente concordou com 

o pagamento de forma parcelada, a requerer a homologação e 

consequente suspensão do processo até a quitação integral da dívida (Id. 

21735823). Relatados e examinados. Decido. Acordo entre pessoas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregada forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o 

primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a lide de forma amistosa e definidas as condições, homologo 

o acordo travado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Por conseguinte, a teor do art. 922 do CPC, sobresto o 

andamento do processo pelo prazo de cumprimento do acordo. Decorrido 

o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, pronuncie-se a parte 

exequente em 05 dias, independentemente de nova intimação, desde logo 

cientificada de que sua inércia será interpretada como quitação total da 

quantia acordada e consequentemente extinto o processo, nos termos 

dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

09 de outubro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007832-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CASAGRANDE (EXECUTADO)

 

Ante o decurso do prazo da suspensão, intime-se a parte exequente para 

em 05 dias, independentemente de nova intimação, desde logo cientificada 

de que sua inércia será interpretada como quitação total da quantia 

acordada e consequentemente extinto o processo, nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925 do CP, nos termos da r. decisão de homologação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003599-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA RIGOTTI DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA BRITO RIGOTTI OAB - MT27215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003599-04.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ELISANDRA 

RIGOTTI DE ARAUJO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos em correição. Obrigação de fazer, com pedido de tutela de 

urgência em caráter antecedente, aviada por Elisandra Rigotti, em face do 

Estado de Mato Grosso e Município de Sinop/MT. Como visto, de acordo 

com a organização judiciária local e em razão da ação ser direcionado aos 

entes públicos municipal estadual, e em razão do valor da causa, a 

competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. 

Isto posto, declino da competência em favor da Vara Especializada do 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta comarca, para onde determino 

seja o feito redistribuído após as anotações e baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 30 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008977-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA KELLY PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

DECOLAR. COM LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e procedimento 56/2007/CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 ( cinco) dias, manifestar acerca da 

petição aportada aos autos de ID 29181719.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012413-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR MARIA BINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL GARCIA SILVA (REU)

 

Ante o decurso de prazo da suspensão dos autos, intime-se a parte 

autora para dar seguimento ao feito em 05 dias, sob pena de julgamento 
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do processo sem resolução de mérito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013533-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP - ASPOMIS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

EVANILDO DA SILVA MOREIRA LOPES OAB - 836.679.201-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENILIO MOREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1013533-20.2019.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

12.053,81; Tipo: Cível. Parte Autora: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS 

MILITARES DE SINOP - ASPOMIS Parte Ré: ODENILIO MOREIRA DE SOUZA 

CERTIDÃO- IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS CERTIFICO, para os efeitos 

de direito, que decorreu o prazo legal sem que o executado efetuasse o 

pagamento da dívida, mesmo devidamente citado, conforme ID nº 

27959009. Diante do exposto, e nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 

e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, impulsiono, para publicação via DJE, 

este expediente, com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para manifestar-se no 

prazo legal. Sinop/MT, 30 de março de 2020. Assinado Digitalmente LIVIA 

FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOZUA Gestora de Secretaria 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________ 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: 1000710-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE VOLKWEIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELEUSA BORGES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Ante o decurso do prazo do sobrestamento dos autos, pronuncie-se a 

parte exequente em 05 dias, desde logo cientificada de que sua inércia 

será interpretada como quitação total da quantia acordada e 

consequentemente extinto o processo, nos termos dos arts. 924, inciso II, 

e 925 do CPC, nos termos da r. decisão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002784-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Ante o decurso do prazo da suspensão, pronuncie-se a parte exequente 

em 05 dias, desde logo cientificada de que sua inércia será interpretada 

como quitação total da quantia acordada e consequentemente extinto o 

processo, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008905-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA (EXECUTADO)

OSWALDO SILVA (EXECUTADO)

ELAINE VIEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

E V DE LIMA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal 

do sobrestamento dos autos. SINOP, 30 de março de 2020. LIVIA 

FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008905-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA (EXECUTADO)

OSWALDO SILVA (EXECUTADO)

ELAINE VIEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

E V DE LIMA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Ante o decurso de prazo do sobrestamento dos autos, intime-se a parte 

exequente em 05 dias, para dar andamento ao feito, desde logo 

cientificada de que sua inércia será interpretada como quitação total da 

quantia acordada e consequentemente extinto o processo, nos termos 

dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 187205 Nr: 8422-82.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR ANTONIO BARRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Isto posto, redarguida a matéria preliminar, com resolução de mérito, hei 

por JULGAR PROCEDENTES os pedidos, a teor do disposto no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo C, para:

a) declarar a inexistência dos dois débitos efetuados na conta corrente do 

autor, de maneira a confirmar a liminar deferida, cujos efeitos perenizo;

b) condenar o banco requerido na repetição do indébito, de modo a 

devolver em dobro os valores descontados indevidamente na conta 

corrente do autor, somados em R$ 1.249,90, significando esse dobro, 

portanto, na quantia de R$ 2.499,80 (dois mil, quatrocentos e noventa e 

nove reais e oitenta centavos), com juros de mora e correção monetária 

nos termos acima exprimidos;

c) condenar o banco requerido a indenizar o autor Almir Antônio Barres 

em danos morais ora fixados em R$ 3.749,70 (três mil, setecentos e 

quarenta e nove reais e setenta centavos), corrigidos monetariamente e 

com juros moratórios nas bases retro expendidas;

d) condeno a parte requerida a pagar as custas e as despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios parte contrária, que fixo, 

estes, em 10% sobre o valor somado das condenações expressas nas 

alíneas “b” e “c” supra, com supedâneo no art. 85, § 2.º, incisos I a IV, do 

CPC.

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 
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Justiça, com os nossos cumprimentos.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, certifique-se e anote-se. Nada sendo 

requerido em 15 dias, baixe-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 195269 Nr: 17017-70.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - 

OAB:MT- 17597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 5. Dispositivo

Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, com resolução de 

mérito, para:

a) confirmar a liminar deferida, tornando-a definitiva, de modo a manter a 

exclusão de vez do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, já 

adiantado pela r. decisão de p. 29/31; e

 b) condenar o Banco Panamericano S/A. a indenizar o autor Fabio Junior 

Batista em R$ 3.794,45, (três mil, setecentos e noventa e quatro reais e 

quarenta e cinco centavos), a título de danos morais, nas bases retro 

expendidas.

 c) Condeno ainda a parte requerida a pagar as custas e as despesas 

processuais, assim como os honorários advocatícios da contraparte, que 

arbitro, estes, em 10% sobre o valor da condenação constante da alínea 

“b”, supra, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, certifique-se e anote-se. Nada sendo 

requerido em 15 dias, baixe-se e arquive-se.

 P. I. C.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012340-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CAROLINE MULLER MODENEZI (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (Id 29350095).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014884-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR SANTANA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (Id 29726052).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000321-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (Id 29582322).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000632-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

KESEDE MARTINS DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (Id 29337531).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000961-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEVAIR THOME (EXECUTADO)

L THOME REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (Id 29920040).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000725-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA (REU)

KESEDE MARTINS DA SILVA RODRIGUES (REU)

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(REU)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (Id 29550998).
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000600-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOE DE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

JALIRA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (Id 29754973).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014788-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS ARAUJO SOUTO (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (Id 29680400).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000076-52.2018.8.11.0015

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:

KARYNNE DE MATOS TEODORO (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme endereço petição (id 29383303).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007225-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPERVAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

OSMAR PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme endereço petição (id 29629206)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011162-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CASAGRANDE (REU)

ELIO CASAGRANDE (REU)

NEIDE PEREIRA CAMACHO CASAGRANDE (REU)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (id 29987003).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000892-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANCISCO (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (id 29793956).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012542-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE (REU)

FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE (REU)

BRILHANTE COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REU)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (id 30728855).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005590-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE MARTINS REIS (EXEQUENTE)

MANOEL FLORENCIO DE SOUZA NETO (EXEQUENTE)

ANTONIO FLORENCIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

JAILSON ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

GICELMA FLORENCIO DE SOUZA REIS (EXEQUENTE)

ADILSON TORRES DA SILVA (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS FLORENCIO (EXEQUENTE)

NOEMIA FLORENCIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

EDILSON FLORENCO DE SOUZA (EXEQUENTE)

JONAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

VALDEIR DOS SANTOS REIS (EXEQUENTE)

GIVANETE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

GILENO JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

LUCIENE FLORENCIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELGIMAR BEZERRA BRILHANTE (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (id 30182580).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000427-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DE SÁ MORANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VANESSA CANTON SILVA OAB - SP278865 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILA SHOPPING LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (id 30674765).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014648-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRICIA KILL DEHN OAB - MS15029 (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARRONI VIEIRA DE FARIA OAB - MS16829 (ADVOGADO(A))

MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA OAB - MS9070 (ADVOGADO(A))

OSVALDO VIEIRA DE FARIA OAB - MS1423-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AMARINO VERUSSA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (id 29953426).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015525-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA BUENO DE FARIAS (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (id 29066218).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009725-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL ALEX CRESTANI (REU)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (id 30729407).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007655-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação. ( 

Observação: Conforme Portaria CGJ nº 142, de 08 de novembro de 2019).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008017-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE PEREIRA DE MENDONCA (EXECUTADO)

ALBERTO FURTADO DE MENDONCA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme endereço petição ( id 29705020).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007682-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELIA CRISTINA KIRSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA OAB - MT23350/O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

DARI LEOBET JUNIOR OAB - MT21919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA LOPES ROSSANI PRESOTTO (EXECUTADO)

LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme endereço petição (id 30407957).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007301-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA VINCENSI DONATO (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 1. do despacho ( id 29663040).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001868-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE FERNANDES DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme petição (id 30561500).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003555-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRO FAVERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003555-82.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi endereçada ao Juízo da 

1ª Vara Cível desta Comarca. 2. Destarte, determino a imediata 

redistribuição do feito para a Vara 1ª Vara Cível desta Comarca, 

observadas as formalidades legais. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 30 

de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014621-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

VALDIR LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa do oficial de 

justiça, ID. 29654601, Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013005-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOLORES VAIN (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão do oficial de justiça, ID. 

28777891, Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007665-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007665-95.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando que a parte exequente deu quitação integral da obrigação 

(ID. 22333218), JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

Expeça-se alvará na forma requerida em ID. 22333218. 3. Eventuais 

custas processuais remanescentes, pela parte executada. Honorários 

advocatícios nos termos do acordo. 4. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará e, em seguida, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 30 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001254-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLANEJE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RECH DALL ONDER (EXECUTADO)

CARLA CAROLINE PIRES JACOME DALL ONDER (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 1. da decisão (id 29329415).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005493-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDI ROSSATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005493-20.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Determino o imediato levantamento dos honorários periciais 

depositados, mediante transferência para a conta bancária indicada pelo 

perito (ID. 20842761). 2. A fim de se evitar eventual alegação de nulidade, 

determino a intimação das 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. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 30 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000304-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES DE CASTRO STOCHERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOBILLE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000304-61.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Compulsando os autos, vislumbro que a parte requerida em sua 

contestação (ID 9141269) apresentou reconvenção, deixando, contudo, 

de comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciárias. 2. Assim, 

considerando que a reconvenção é um modo de exercício do direito de 

ação por parte do requerido contra o autor, contra-atacando a pretensão 

deduzida na lide principal, buscando um pronunciamento judicial em seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 247 de 622



favor, faz-se necessário o recolhimento de custas/taxas para seu regular 

prosseguimento, nos termos do artigo 292, “caput”, do CPC e artigo 456 da 

CNGC. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECONVENÇÃO – Decisão agravada 

determinou a adequação do pedido da Requerida (estimar o valor da 

indenização por danos morais, atribuir valor à causa e recolher as custas 

processuais), em 15 dias, sob pena de não conhecimento da reconvenção 

– Ausente o requisito de admissibilidade do recurso – RECURSO DA 

AUTORA NÃO CONHECIDO.” (TJ-SP - AI: 20571345820178260000 SP 

2057134-58.2017.8.26.0000, Relator: Flavio Abramovici, Data de 

Julgamento: 23/05/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 23/05/2017) 3. Desta feita, sem prejuízos dos atos já 

praticados, com fundamento no artigo 282, §1º, do CPC, chamo o feito à 

ordem e, determino a intimação da parte requerida/reconvinte, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas e taxas judiciárias referentes a reconvenção, 

sob pena de não conhecimento desta. 4. Decorrido o prazo acima referido, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os 

autos conclusos para saneamento. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 30 

de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005588-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE COSTA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VALMOR FLORES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INJEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPOSITIVOS E PRODUTOS 

MEDICOS LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WALTHER ESTEVES LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE OAB - SP174081 

(ADVOGADO(A))

ERIK GUEDES NAVROCKY OAB - SP0240117A (ADVOGADO(A))

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

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005588-50.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Designo audiência de saneamento e organização do processo para o dia 

17 de setembro de 2020, às 15h00min, nos termos do artigo 357, §3º, do 

Código de Processo Civil. 2. Intimem-se as partes e seus advogados para 

que compareçam à audiência. 3. Cumpra-se. Sinop/MT, 30 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013612-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI (EXEQUENTE)

EDNALDO COLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTANA RIBEIRO OAB - MT24039/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

LUCIANE DOS SANTOS ANDRADE (EXECUTADO)

ODAIR RIBEIRO DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013612-96.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Da leitura do acordo entabulado entre as partes (Id. 

27518234), verifico que os requeridos se comprometeram a “(...) entregar 

a posse integral da área remanescente, com todas as contas de luz e 

água quitadas (...)”, fixando multa diária em caso de descumprimento e 

pena de desocupação compulsória. 1.1. Com relação ao IPTU e taxa de 

lixo, não há qualquer ajuste neste sentido, o que impossibilita impor aos 

requeridos a obrigação de pagar dívida não prevista na transação sob Id. 

27518234 ou em qualquer outro título executivo. 2. Destarte, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição sob Id. 29483327, excluindo 

dos cálculos os débitos tributários de IPTU e taxa de lixo, sob pena de 

arquivamento. 3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 30 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007900-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA PIREZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILVA SOUZA DA SILVA GOELLNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007900-62.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Certifique a Sra. Gestora se a 

executada, devidamente citada (Id. 18879172), efetuou o pagamento do 

débito no prazo concedido. 2. Intime-se a parte exequente, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, indicando bens passíveis de penhora ou formule os 

requerimentos que entender cabíveis, oportunidade em que deverá juntar 

demonstrativo do débito atualizado, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 30 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002943-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO MENDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

LUCIMAR PININGA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M C K 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: 1002943-81.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Recebo o pedido de cumprimento de sentença (Id. 

28118437), em conformidade com o Capítulo III, do Título II, do Livro I, da 

Parte Especial, do Código de Processo Civil. 1.1. Com relação ao 

cumprimento de obrigação de fazer consistente em compelir a requerida a 

providenciar a regularização do imóvel, deverá a parte autora distribuir 

pedido autônomo e em autos apartados, acompanhados dos documentos 

que entender essenciais, a fim de se evitar tumulto processual, já que os 

cumprimentos de sentença em questão (obrigação de fazer e pagar 

quantia certa) possuem procedimento distintos. 2. Intime(m)-se o(a,s) 

executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos, caso tenha procurador constituído nos autos; b. por 

carta com aviso de recebimento, caso seja representado(a,s) pela 

Defensoria Pública ou caso não tenha procurador constituído nos autos; c. 

por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital na fase de conhecimento 

e tenha sido revel na fase de conhecimento – para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, em conformidade com o 

art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil. 2.1. Decorrido lapso 

temporal superior a 1 (um) ano entre o trânsito em julgado da sentença e o 

requerimento de cumprimento de sentença, a intimação deverá ser feita 

obrigatoriamente na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de 

recebimento, conforme disposto no art. 513, § 4º, do Código de Processo 

Civil. 3. Se o(a,s) executado(a,s) não efetuar(em) o pagamento do débito 

no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se o(a) exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, 
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acrescido de eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de 

mandado de penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, 

do Código de Processo Civil. 4. Após a juntada aos autos do 

demonstrativo de débito discriminado e atualizado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para pagamento do 

débito atualizado, acrescido de eventuais custas processuais, bem como 

de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, em conformidade 

com o art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5. Com a juntada do 

mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 6. Após, voltem-me conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000850-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO (EXECUTADO)

LINCOLN MICHEL BRAGA PRESOTTO (EXECUTADO)

VALDOMIRO FLAVIO ZANINI (EXECUTADO)

ROBERTA LOPES ROSSANI PRESOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000850-82.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. O art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, autoriza a 

concessão do direito ao parcelamento das custas processuais, sendo 

requisito para tanto, conforme disposto no "caput" do aludido artigo, que o 

beneficiário demonstre momentânea insuficiência de recursos para pagar 

as custas e fazer jus à gratuidade da justiça. 2. Ocorre que, no caso dos 

autos, já houve a verificação se preenchidos os pressupostos legais para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, porém a benesse não foi 

concedida à exequente (Id. 17931765), razão pela qual indefiro o pedido 

de parcelamento contido no Id. 29296876. 3. Igualmente, indefiro o pedido 

de recolhimento das custas e taxa judiciária ao final do processo, por 

ausência de previsão legal. 4. Neste sentido, é o posicionamento deste e. 

TJMT: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PEDIDO DE 

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEFERIDO – PESSOA 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE 

FINANCEIRA MOMENTÂNEA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, 

descrito no art. 98, § 6º, do CPC e no art. 468, § 6º, da CNGC, a parte 

deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu 

pagamento integral, o que não ocorreu na espécie. (TJMT - 

10021113020188110000 MT, Relator: Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data 

de Publicação: 13/08/2018). 5. Destarte, intime-se novamente a parte 

exequente para comprovar, em 15 (quinze) dias, o recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, CPC). 6. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 7. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 30 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000442-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERTAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000442-91.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Recebo o pedido de cumprimento de sentença (Id. 

27511666), em conformidade com o Capítulo III, do Título II, do Livro I, da 

Parte Especial, do Código de Processo Civil. 2. Intime(m)-se o(a,s) 

executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos, caso tenha procurador constituído nos autos; b. por 

carta com aviso de recebimento, caso seja representado(a,s) pela 

Defensoria Pública ou caso não tenha procurador constituído nos autos; c. 

por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital na fase de conhecimento 

e tenha sido revel na fase de conhecimento – para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, em conformidade com o 

art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil. 2.1. Decorrido lapso 

temporal superior a 1 (um) ano entre o trânsito em julgado da sentença e o 

requerimento de cumprimento de sentença, a intimação deverá ser feita 

obrigatoriamente na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de 

recebimento, conforme disposto no art. 513, § 4º, do Código de Processo 

Civil. 3. Se o(a,s) executado(a,s) não efetuar(em) o pagamento do débito 

no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se o(a) exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, 

acrescido de eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de 

mandado de penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, 

do Código de Processo Civil. 4. Após a juntada aos autos do 

demonstrativo de débito discriminado e atualizado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para pagamento do 

débito atualizado, acrescido de eventuais custas processuais, bem como 

de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, em conformidade 

com o art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5. Com a juntada do 

mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 6. Após, voltem-me conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007422-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONI HELENA DIEL ANDRIOLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (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: 1007422-88.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado (Id. 

30700619), em conformidade com o Capítulo III, do Título II, do Livro I, da 

Parte Especial, do Código de Processo Civil. 2. Intime(m)-se o(a,s) 

executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos, caso tenha procurador constituído nos autos; b. por 

carta com aviso de recebimento, caso seja representado(a,s) pela 

Defensoria Pública ou caso não tenha procurador constituído nos autos; c. 

por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital na fase de conhecimento 

e tenha sido revel na fase de conhecimento – para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, em conformidade com o 

art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil. 2.1. Decorrido lapso 

temporal superior a 1 (um) ano entre o trânsito em julgado da sentença e o 

requerimento de cumprimento de sentença, a intimação deverá ser feita 

obrigatoriamente na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de 

recebimento, conforme disposto no art. 513, § 4º, do Código de Processo 

Civil. 3. Se o(a,s) executado(a,s) não efetuar(em) o pagamento do débito 

no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se o(a) exequente para que, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, 

acrescido de eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de 

mandado de penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, 

do Código de Processo Civil. 4. Após a juntada aos autos do 

demonstrativo de débito discriminado e atualizado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para pagamento do 

débito atualizado, acrescido de eventuais custas processuais, bem como 

de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, em conformidade 

com o art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5. Com a juntada do 

mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 6. Após, voltem-me conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005717-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR PONTES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-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: 1005717-55.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Recebo o pedido de cumprimento de sentença (Id. 

30699654), em conformidade com o Capítulo III, do Título II, do Livro I, da 

Parte Especial, do Código de Processo Civil. 2. Intime(m)-se o(a,s) 

executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos, caso tenha procurador constituído nos autos; b. por 

carta com aviso de recebimento, caso seja representado(a,s) pela 

Defensoria Pública ou caso não tenha procurador constituído nos autos; c. 

por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital na fase de conhecimento 

e tenha sido revel na fase de conhecimento – para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, em conformidade com o 

art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil. 2.1. Decorrido lapso 

temporal superior a 1 (um) ano entre o trânsito em julgado da sentença e o 

requerimento de cumprimento de sentença, a intimação deverá ser feita 

obrigatoriamente na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de 

recebimento, conforme disposto no art. 513, § 4º, do Código de Processo 

Civil. 3. Se o(a,s) executado(a,s) não efetuar(em) o pagamento do débito 

no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se o(a) exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, 

acrescido de eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de 

mandado de penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, 

do Código de Processo Civil. 4. Após a juntada aos autos do 

demonstrativo de débito discriminado e atualizado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para pagamento do 

débito atualizado, acrescido de eventuais custas processuais, bem como 

de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, em conformidade 

com o art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5. Com a juntada do 

mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 6. Após, voltem-me conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014896-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE GOUVEA LEITAO OAB - RJ179409 (ADVOGADO(A))

MARIANA DA COSTA MONTEIRO OAB - SP320456 (ADVOGADO(A))

GLENDA KAREN APRIGIO PEREIRA OAB - SP407259 (ADVOGADO(A))

RAFAEL MAGALHAES MARTINS OAB - RJ155366 (ADVOGADO(A))

CASSIA LUANA ADAMS OAB - RS111013 (ADVOGADO(A))

TIAGO JOSE GAMA CARVALHO DE OLIVEIRA OAB - MG136245 

(ADVOGADO(A))

SABRINA GUERRA LIMA OAB - SP221478 (ADVOGADO(A))

ANDRESSA DA CUNHA GUDDE OAB - RS71525 (ADVOGADO(A))

RAFAEL PEREZ VIEIRA CESAR OAB - RS61760 (ADVOGADO(A))

GIANFRANCO FOGACCIA CINELLI OAB - SP147596 (ADVOGADO(A))

EMERSON ANDREY PEDROSO CARDOSO OAB - SP164996 

(ADVOGADO(A))

TATIANA BEATRIZ DE ATAYDES OAB - RS81069 (ADVOGADO(A))

FERNANDA DALLA VALLE OAB - RS78943 (ADVOGADO(A))

MAURICIO AYRES RAMOS OAB - RS64015 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1014896-42.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial (Id. 28896245). 2. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829 c/c art. 831 do Código de Processo Civil). 2.1. No caso de não 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo 

Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do 

Código de Processo Civil). 2.3. Consigno, por oportuno, que a citação 

deverá ser realizada, exclusivamente, por oficial de justiça. 3. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "5" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. 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, 30 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008242-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELI ESTER RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008242-39.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo Aymoré 

Crédito, Financiamentos e Investimento S/A em face de Marcieli Ester 

Rodrigues Pariz, alegando, em síntese, concedeu ao réu um financiamento 

no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), a ser restituído por 

meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 545,45 (quinhentos e 

quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), com vencimento final 

em 08.05.2022, mediante Contrato de Financiamento destinado à aquisição 

do seguinte veículo, alienado fiduciariamente: marca CITROEN modelo C3 

EXCLUSIVE 1.4 FLE, 2009, Chassi 935FCKFVY9B527942, placa NKT3160, 

cor branca, Renavam n. 000134441540. Porém, a parte ré não cumpriu 

com as obrigações pactuadas, tornando-se inadimplente a partir da 

prestação com vencimento em 08.03.2019, sendo constituída em mora, 

sendo que o valor para purgação da mora já perfaz o montante de R$ 

14.848,65 (quatorze mil oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e 

cinco centavos). Requer, liminarmente, a busca e apreensão do bem. Ao 

final, pugna pela consolidação da posse. A inicial veio instruída com 

documentos (ID. 20853914/20870467). Determinada a emenda à inicial (ID. 

20953059), a parte autora juntou aos documentos referentes a mora da 

parte ré (ID. 21714959/21714964). A busca e apreensão foi deferida 

liminarmente (ID. 23907358) e cumprida, consoante ID. 

24624152/24624167, sendo o veículo apreendido e depositado em mãos 

do depositário indicado pela parte autora e a parte ré devidamente citada. 

Em ID. 30771728 foi certificado o decurso do prazo sem purgação da mora 

ou oferecimento de contestação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o feito comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, do Novo Código de 

Processo Civil, uma vez que se trata de matéria unicamente de direito, não 

havendo necessidade de produção de outras provas além das constantes 

nos autos. Considerando que houve o decurso do prazo legal sem 

purgação da mora ou oferecimento de contestação pela parte ré (ID. 

30771728), decreto-lhe a revelia. Não havendo questões processuais 

pendentes, passo ao mérito. Verifica-se que o pedido inicial foi 

devidamente instruído com os documentos necessários para demonstrar a 

existência do negócio jurídico entre as partes, materializado pelo contrato 

constante no ID. 20853914, em que parte ré se obrigou ao pagamento de 

valores à parte autora em prestações mensais e sucessivas. Consta do 

referido contrato que, em garantia do débito, a parte ré alienou 

fiduciariamente em favor da parte autora o veículo descrito na inicial (ID. 

20853914). Observa-se, ainda, que a parte autora comprovou a mora da 

parte ré, consubstanciada na notificação extrajudicial por carta registrada 

de ID. 20853915. Portanto, caracterizado o inadimplemento contratual, 

resta permitida a apreensão do bem, conforme dispõe o Decreto-lei nº 

911/69, uma vez que a alienação fiduciária em garantia transfere ao 

credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, 

independente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou 

devedor possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e 

encargos que lhe incumbem, de acordo com a lei civil e penal. No que diz 

respeito à purgação da mora, impende ressaltar que no julgamento do 

REsp. 1418593/MS, o Superior Tribunal de Justiça consolidou 

posicionamento no sentido da legalidade da cláusula que prevê o 

vencimento antecipado das parcelas, em caso de inadimplemento de 

contrato com alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, 

competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial, 

consistente no valor das parcelas vencidas e vincendas. A propósito: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DO 

ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS – EMISSÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA RETIRADA DOS 

DÉBITOS DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A despeito da questão posta, temos 

que, no julgamento do REsp. 1418593/MS, submetido ao rito do art. 543-C, 

do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior 

Tribunal de Justiça consolidou posicionamento no sentido da legalidade da 

cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de 

purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo 

credor na peça exordial. (TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 10014193120188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 13/06/2018, p. 

18/06/2018). AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E 

APREENSÃO – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE 

QUESTIONAMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM GRAU RECURSAL - 

MORA DO DEVEDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – 

LEGALIDADE – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA 

DÍVIDA – NECESSIDADE - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] É perfeitamente legal a cláusula 

contratual que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial. (TJMT - 

AgR 12328/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, j. 18.02.2015, p. 23.02.2015). Assim, não comprovada a quitação a 

tempo e modo do contrato, merece acolhimento o pedido da parte autora 

com a consolidação da posse e propriedade do bem em seu nome, cuja 

apreensão liminar torno definitiva. Cumpre assinalar que a apreensão do 

bem dado em garantia fiduciária não importa na quitação do contrato, 

havendo a necessidade de alienação do bem para abatimento do débito, 

nos termos do disposto no artigo 2º do Decreto Lei nº 911/69: “Art. 2º No 

caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas 

mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá 

vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, 

avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo 

disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o 

preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas”. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO ABUSIVOS. 

MORA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO PARCELAS PAGAS. 

DESCABIMENTO. A apreensão do bem dado em garantia fiduciária não 

importa na quitação do contrato, devendo o valor obtido com a alienação 

ser utilizado no abatimento da dívida. Exegese do disposto no art. 2º do DL 

n.º 911/69. Apuração de eventual saldo após a devida prestação de 

contas, não implicando na restituição do valor das prestações pagas. DA 

SUCUMBÊNCIA. Redimensionada. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS – 

Apelação Cível Nº 70074397787, Décima Terceira Câmara Cível, Rel. 

André Luiz Planella Villarinho, j. 28.09.2017, p. 02.10.2017). No mesmo 

sentido, quanto ao credor fiduciário o direito de perquirir eventual saldo 

devedor do contrato caso o montante obtido pela alienação do bem 

recuperado não seja suficiente à quitação do débito: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 

911/69. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE SALDO 

REMANESCENTE APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. VIA INADEQUADA. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSO NÃO 

PROVIDO 1. O objeto da ação de busca e apreensão é restrito ao aspecto 

possessório, de forma que a respectiva sentença não se constitui título 

executivo apto a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito de 

saldo remanescente decorrente da alienação do bem e imputação do valor 

no débito. 2. O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 ao dispor sobre a 

prestação de contas da venda do bem retomado, em verdade, apenas 

faculta ao devedor a propositura de ação de prestação de contas para 

comprovação da aplicação do valor recebido e aferição de eventual saldo 

remanescente. 3. Compete ao devedor fiduciante, em caso de ausência de 

prestação de contas pelo credor fiduciário ou inconformismo com as 

contas prestadas depois da venda do automóvel dado em garantia, 

promover na via adequada a sua pretensão. 4. Os honorários recursais 

foram majorados de R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso 
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conhecido e desprovido. (TJDF – 0708020-53.2017.8.07.0007, Relator: 

Roberto Freitas, 1ª Turma Cível, j. 07/02/2019, p. 19/02/2019). Busca e 

apreensão. Cédula de crédito bancário referente a financiamento de 

veículo com cláusula de alienação fiduciária. Inadimplência comprovada. 

Pedido de devolução de valores pagos. Ausência de nulidades 

contratuais. Inocorrência de perda automática das prestações a favor do 

credor. Descabe a devolução das prestações já pagas pelo devedor 

fiduciante, pois estas serão consideradas na apuração do “quantum” 

devido e, existindo saldo devedor em aberto, este será apurado 

oportunamente, após a venda do bem. Precedentes do E. STJ. Hipótese 

em que da venda extrajudicial do bem e abatimentos contratuais e legais, 

resultou a existência de saldo devedor e não credor por parte do autor 

reconvindo. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJSP – Apelação 

1001320-70.2018.8.26.0444; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pilar do Sul; Data do Julgamento: 

25/04/2019). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do 

veículo marca CITROEN modelo C3 EXCLUSIVE 1.4 FLE, 2009, Chassi 

935FCKFVY9B527942, placa NKT3160, cor branca, Renavam n. 

000134441, descrito na inicial, confirmando a medida liminar, sendo 

facultada a venda a terceiros, respeitando-se os termos do art. 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se com as 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais. Sinop/MT, 30 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002379-05.2019.8.11.0015

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))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY FERREIRA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002379-05.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo Banco 

Bradesco Financiamentos S/A em face de Weslley Ferreira Nogueira, 

alegando, em síntese, que concedeu a parte ré um financiamento no valor 

de R$ 67.491,43 (sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e um reais e 

quarenta e três centavos), a ser restituído em 48 prestações mensais no 

valor de R$ 2.003,69 (dois mil três reais e sessenta e nove centavos), 

com vencimento final em 18.05.2022, mediante Proposta de Financiamento 

de Bens ou Serviços, celebrada em 23.04.2018, sendo que em garantia da 

obrigação assumida, a parte ré transferiu em alienação fiduciária, o 

seguinte bem: marca/modelo Toyota Corolla XEi 2.0 16V CVT Flex 4p, 

placa NPI1732, 2016/2017, cor branca, Renavam n. 001091948396. Porém, 

a parte ré não cumpriu com as obrigações pactuadas, tornando-se 

inadimplente a partir da prestação com vencimento em 18.10.2018, sendo 

constituída em mora, sendo que o valor para purgação da mora já perfaz o 

montante de R$ 88.666,86 (oitenta e oito mil seiscentos e sessenta e seis 

reais e oitenta e seis centavos). Requer, liminarmente, a busca e 

apreensão do bem. Ao final, pugna pela consolidação da posse. A inicial 

veio instruída com documentos (ID. 18085759/18479617). Determinada a 

emenda à inicial (ID. 18320103), a parte autora juntou aos documentos 

referentes a mora da parte ré (ID. 19624159/19624164). A busca e 

apreensão foi deferida liminarmente (ID. 23983893) e cumprida, consoante 

ID. 24738712/24738725, sendo o veículo apreendido e depositado em 

mãos do depositário indicado pela parte autora e a parte ré devidamente 

citada. Em ID. 30817454 foi certificado o decurso do prazo sem purgação 

da mora ou oferecimento de contestação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o feito comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, do Novo Código de 

Processo Civil, uma vez que se trata de matéria unicamente de direito, não 

havendo necessidade de produção de outras provas além das constantes 

nos autos. Considerando que houve o decurso do prazo legal sem 

purgação da mora ou oferecimento de contestação pela parte ré (ID. 

30817454), decreto-lhe a revelia. Não havendo questões processuais 

pendentes, passo ao mérito. Verifica-se que o pedido inicial foi 

devidamente instruído com os documentos necessários para demonstrar a 

existência do negócio jurídico entre as partes, materializado pelo contrato 

constante no ID. 18085761, em que parte ré se obrigou ao pagamento de 

valores à parte autora em prestações mensais e sucessivas. Consta do 

referido contrato que, em garantia do débito, a parte ré alienou 

fiduciariamente em favor da parte autora o veículo descrito na inicial (ID. 

18085761). Observa-se, ainda, que a parte autora comprovou a mora da 

parte ré, consubstanciada na notificação extrajudicial em ID. 19624164. 

Portanto, caracterizado o inadimplemento contratual, resta permitida a 

apreensão do bem, conforme dispõe o Decreto-lei nº 911/69, uma vez que 

a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel 

e a posse indireta da coisa móvel alienada, independente da tradição 

efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor possuidor direto e 

depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe 

incumbem, de acordo com a lei civil e penal. No que diz respeito à 

purgação da mora, impende ressaltar que no julgamento do REsp. 

1418593/MS, o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento no 

sentido da legalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado das 

parcelas, em caso de inadimplemento de contrato com alienação fiduciária 

em garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de 

purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo 

credor na peça exordial, consistente no valor das parcelas vencidas e 

vincendas. A propósito: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – 

NECESSIDADE DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – PARCELAS 

VENCIDAS E VINCENDAS – EMISSÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA 

RETIRADA DOS DÉBITOS DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A despeito da 

questão posta, temos que, no julgamento do REsp. 1418593/MS, submetido 

ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil (representativo de 

controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento 

no sentido da legalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado 

das parcelas, em caso de inadimplemento de contrato de financiamento 

com alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, competindo ao 

devedor, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida 

apresentada pelo credor na peça exordial. (TJMT - CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10014193120188110000 MT, Relator: SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 

13/06/2018, p. 18/06/2018). AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – 

BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – 

AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM GRAU RECURSAL - 

MORA DO DEVEDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – 

LEGALIDADE – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA 

DÍVIDA – NECESSIDADE - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] É perfeitamente legal a cláusula 

contratual que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial. (TJMT - 

AgR 12328/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, j. 18.02.2015, p. 23.02.2015). Assim, não comprovada a quitação a 

tempo e modo do contrato, merece acolhimento o pedido da parte autora 

com a consolidação da posse e propriedade do bem em seu nome, cuja 

apreensão liminar torno definitiva. Cumpre assinalar que a apreensão do 

bem dado em garantia fiduciária não importa na quitação do contrato, 

havendo a necessidade de alienação do bem para abatimento do débito, 

nos termos do disposto no artigo 2º do Decreto Lei nº 911/69: “Art. 2º No 

caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas 

mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá 

vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, 

avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo 

disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o 

preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 
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devida prestação de contas”. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO ABUSIVOS. 

MORA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO PARCELAS PAGAS. 

DESCABIMENTO. A apreensão do bem dado em garantia fiduciária não 

importa na quitação do contrato, devendo o valor obtido com a alienação 

ser utilizado no abatimento da dívida. Exegese do disposto no art. 2º do DL 

n.º 911/69. Apuração de eventual saldo após a devida prestação de 

contas, não implicando na restituição do valor das prestações pagas. DA 

SUCUMBÊNCIA. Redimensionada. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS – 

Apelação Cível Nº 70074397787, Décima Terceira Câmara Cível, Rel. 

André Luiz Planella Villarinho, j. 28.09.2017, p. 02.10.2017). No mesmo 

sentido, quanto ao credor fiduciário o direito de perquirir eventual saldo 

devedor do contrato caso o montante obtido pela alienação do bem 

recuperado não seja suficiente à quitação do débito: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 

911/69. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE SALDO 

REMANESCENTE APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. VIA INADEQUADA. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSO NÃO 

PROVIDO 1. O objeto da ação de busca e apreensão é restrito ao aspecto 

possessório, de forma que a respectiva sentença não se constitui título 

executivo apto a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito de 

saldo remanescente decorrente da alienação do bem e imputação do valor 

no débito. 2. O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 ao dispor sobre a 

prestação de contas da venda do bem retomado, em verdade, apenas 

faculta ao devedor a propositura de ação de prestação de contas para 

comprovação da aplicação do valor recebido e aferição de eventual saldo 

remanescente. 3. Compete ao devedor fiduciante, em caso de ausência de 

prestação de contas pelo credor fiduciário ou inconformismo com as 

contas prestadas depois da venda do automóvel dado em garantia, 

promover na via adequada a sua pretensão. 4. Os honorários recursais 

foram majorados de R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso 

conhecido e desprovido. (TJDF – 0708020-53.2017.8.07.0007, Relator: 

Roberto Freitas, 1ª Turma Cível, j. 07/02/2019, p. 19/02/2019). Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de consolidar nas 

mãos da parte autora o domínio e a posse plena do veículo marca/modelo 

Toyota Corolla XEi 2.0 16V CVT Flex 4p, placa NPI1732, Chassi 

9BRBDWHE5H0319205, 2016/2017, cor branca, Renavam n. 

001091948396, descrito na inicial, confirmando a medida liminar, sendo 

facultada a venda a terceiros, respeitando-se os termos do art. 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se com as 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais. Sinop/MT, 30 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001188-40.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL AGROINVEST LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA LECINK BERNARDI OAB - PR47668 (ADVOGADO(A))

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAURO GONCALVES NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JUIZO DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

 

,Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

não cumprimento do mandado conforme certidão de ID 30728880. Caso 

requeira a expedição de novo mandado deverá, no mesmo prazo, efetuar 

o depósito da diligência ao Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção, no 

bairro setor residencial sul, devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – emitir guias – digitar 

diligência - escolher a opção guia de diligência – 1º grau - adicionar o 

número do processo – buscar - próximo - cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro - adicionar CPF/CNPJ do pagante e 

gerar guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013301-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENUSA SOUZA OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA OAB - MT12746-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do requerente/reconvindo para contestar a 

reconvenção e impugnar a contestação apresentada pela 

requerida/reconvinte, tudo no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011924-02.2019.8.11.0015

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 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 os advogados das PARTES que que diante das Portarias-Conjunta 

nº-247/2020 e 249/2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que suspendeu os prazos processuais e audiências pelo prazo 

de 30 (trinta) dias a contar do dia 20.03.2020, fica suspensa a Audiência 

de Conciliação, designada para o dia 01/04/2020 às 13:00horas. Assim, 

referida audiência foi redesignada para o dia 25 / 11 /2020 às 15:30 horas, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverão comparecer 

acompanhados de seus constituintes. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, 

que diante das Portarias-Conjunta nº-247/2020 e 249/2020, do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que suspendeu os prazos 

processuais e audiências pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar do dia 

20.03.2020, fica suspensa a Audiência de Conciliação, designada para o 

dia 01/04/2020 às 13:00horas. Dessa forma, procedo a sua redesignação 

para o dia 25 / 11 /2020 às 15:30 horas. Sinop, 26 de março de 2020. 

Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005808-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI BOEING (EXECUTADO)

 

Intimar a parte exequente, por meio de seu advogado, para apresentar 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001824-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO MARCONI BAIONI (REU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Maringá, 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003020-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZA LINO DE LIMA NUNES (EMBARGANTE)

VALDIRLEY NUNES (EMBARGANTE)

M. T. L. DE LIMA NUNES - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003020-56.2020.8.11.0015 

EMBARGANTE: M. T. L. DE LIMA NUNES - ME, MARLI TEREZA LINO DE 

LIMA NUNES, VALDIRLEY NUNES EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Vistos etc. 1. Preliminarmente, registro que os presentes 

autos de embargos à execução tramitam em dependência ao feito sob n. 

1013588-68.2019.811.0015. 2. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária aos embargantes, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 3. Se tempestivos, 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. 4. Certifique-se nos autos principais, e prossiga a 

execução em seus ulteriores termos. 5. 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). 6. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002522-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO DA SILVA CHAVES (REQUERIDO)

ELOI LUIZ SGANZERLA (REQUERIDO)

 

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, nos bairros Jardim Vitória Régia, 

Jardim Violetas e Alto da Glória, 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: 1006840-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE VILACA GAZZIERO (EXECUTADO)

 

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 Nossa Senhora Aparecida, 

na cidade de Nova Mutum - 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010941-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRILHANTE COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO(A))

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO(A))

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

 

Reiterar a intimação da advogada do autor para que no prazo de cinco 

(05) dias, efetue o depósito de três (3) diligências ao Oficial de Justiça, a 

fim de proceder o cumprimento do mandado de penhora, avaliação, 

intimação e remoção, no bairro Jardim Botânico, devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – emitir guias – digitar diligência - escolher a opção guia de diligência 

– 1º grau - adicionar o número do processo – buscar - próximo - cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro - adicionar CPF/CNPJ do 

pagante e gerar guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000316-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SANTOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (REQUERIDO)

AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

VANDERLEI NEZZI OAB - MT8452-O (ADVOGADO(A))

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

 

Segue em anexo a decisão proferida pelo M.M Juiz Substituto cancelando 

a audiência designada nos autos, tendo em vista as Portarias-Conjuntas n. 

247 e 249, respectivamente, de 16.03.2020 e 18.03.2020, emitidas pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, definindo medidas 

preventivas ao contágio do coronavírus, causador do COVID-19.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000316-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SANTOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (REQUERIDO)

AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

VANDERLEI NEZZI OAB - MT8452-O (ADVOGADO(A))

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

 

Segue em anexo a decisão proferida pelo M.M Juiz Substituto cancelando 

a audiência designada nos autos, tendo em vista as Portarias-Conjuntas n. 

247 e 249, respectivamente, de 16.03.2020 e 18.03.2020, emitidas pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, definindo medidas 

preventivas ao contágio do coronavírus, causador do COVID-19.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000316-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SANTOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (REQUERIDO)

AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

VANDERLEI NEZZI OAB - MT8452-O (ADVOGADO(A))

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

 

Segue em anexo a decisão proferida pelo M.M Juiz Substituto cancelando 

a audiência designada nos autos, tendo em vista as Portarias-Conjuntas n. 

247 e 249, respectivamente, de 16.03.2020 e 18.03.2020, emitidas pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, definindo medidas 

preventivas ao contágio do coronavírus, causador do COVID-19.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003222-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAYME MIRANDA DE SOUZA OAB - 033.312.471-54 (REPRESENTANTE)

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE OAB - MT25585/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTAL DA AMAZONIA SORVETERIA E FAST FOOD LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

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 em cumprimento ao despacho de ID 

30557557 a autora procedeu a emenda a inicial conforme ID 30732140. 

Sinop, 30 de março de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a

Certidão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1011272-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Processo: 1011272-82.2019.8.11.0015. Certifico e dou fé que a 

contestação constante do ID 28303830 e os documentos que a instrui foi 

protocolada no prazo legal. SINOP, 12 de março de 2020 Vânia Maria 

Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1011272-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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-28303830.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009724-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APAREICDA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

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 

13 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1009724-22.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA APAREICDA DE LIMA RÉU: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID 22135783 , designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 04 de dezembro de 2019, às 13:00hs., conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009724-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APAREICDA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

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-28163878.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000363-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORNELIO JOSE CARDOSO (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78552-138 C E R 

T I D Ã O Certifico, para fins de averbação, nos termos do artigo 828 do 

novo Código de Processo Civi, que tramita por esta Terceira Secretaria 

Cível da Comarca de Sinop/MT, pelo sistema PJE a seguinte AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL figurando como Exequente: 

BANCO BRADESCO Distribuída em 16/01/2019, recebendo o número 

1000363-78.2019.8.11.0015, tendo como Executado: CORNELIO JOSE 

CARDOSO, inscrito no CPF/MF nº 502.503.021-87, a presente ação foi 

recebida conforme despacho inicial ID 19005493, em 29/3/2019. Certifico 

ainda, que o valor da causa é de R$ 36.918,97. A presente certidão foi 

elaborada com base nos fatos e atos praticados nos autos, da qual dou 

fé. Válida somente com o selo de autenticidade. Sinop, 19 de março de 

2020. Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003149-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA PETRAZZINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ZAMONER (REU)

ZAMONER TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que os requeridos foram devidamente citados 

através do Edital de ID 25101173 deixando decorrer o prazo legal sem 

contestar a ação. Certifico ainda que procedo a intimação do Douto 

Defensor Público, nomeado Curador Especial(ID 24765955) para que, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos. Sinop, 24 de março de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a

Certidão 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))

 

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 29499455 que o 

presente embargos é tempestivo, e que informei nos autos de execução 

em apenso sob nº 1005622-88.2018.8.11.0015 de que não foi concedido o 

efeito suspensivo ao presente Embargos, assim a referida execução 

deverá prosseguir em seus ulteriores termos. Sinop, 25 de março de 2020 

Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judicial

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005953-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MINORU HARA (REQUERENTE)

MIGUEL MINORU HARA (REQUERENTE)

VIVIAN YUMI HARA MIZOGUCHI (REQUERENTE)

ROGERIO TERUO HARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MARCHIORO (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1005953-07.2017.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, que 

segue abaixo transcrita: "Certifico que em cumprimento a determinação do 

MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível desta Comarca, fiz carga do presente 

mandado, aguardando que a parte oferecesse os meios para o devido 

cumprimento, o que até a presente data não aconteceu. Verifiquei ainda 

no mandado e na petição e não encontrei sequer telefone para contatar o 

requerente ou seu procurador. Tendo em vista que entro de licença 

Compensatória não será mais possível aguardar a parte autora a 

providenciar os meios. DEIXEI DE CITAR o requerido, ALESSANDRO 

MARCHIORO. O referido é verdade e dou fé."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001513-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA BORGES (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1001513-31.2018.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, que 

segue abaixo transcrita: "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao 

presente mandado, após várias buscas no Município de Sinop, me dirigi 

aos endereços informados, porém, não logrando êxito em localizar o bem 

descrito no mandado, nem tampouco, obter informações de sua 

localização. A Parte Autora, até a presente data, não prestou melhores 

informações a respeito da localização do bem descrito no mandado. Em 

face do exposto, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À APREENSÃO DO BEM 

DESCRITO NO MANDADO. "

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002315-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MAYARA CAETANO (EXECUTADO)

S. MAYARA CAETANO - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1002315-63.2017.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, que 

segue abaixo transcrita: "Certifico e dou fé, em cumprimento do mandado 

expedido pelo MM. Juiz de Direito, da Quarta Vara Cível da Comarca de 

Sinop MT, que me dirigi ao endereço indicado, sito a Av. dos Ingás, nº. 

4828, Bairro Jardim Violetas, sede do município de Sinop MT e não logrei 

êxito de realizar a citação e intimação determinada. No local, existem duas 

empresas: a Conveniência Alaska, onde falei com a Sra. Ana Clara e o 

escritório de Advocacia Gisele L Martins, onde fui recepcionado por 

Elizangela. Nenhuma das duas conhece a Simone Mayara Caetano e ou 

sua empresa. Diante do exposto, devolvo o mandado a cartório para os 

devidos fins. O referido é verdade."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011183-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA TRINDADE PREVEDELLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1011183-30.2017.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, que 

segue abaixo transcrita: "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao 

presente mandado, em buscas ao bem descrito no mandado, me dirigi ao 

endereço informado, (uma loja - Império dos Bonés), no qual, não 

encontrei o bem descrito no mandado, nem tampouco obtive informações 

de sua localização. Considerando que a Parte Autora não prestou 

melhores informações, quanto a localização do bem, e ainda, que esta 

Oficiala fará parte de outro setor, neste mês de novembro, não havendo 
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possibilidade de novas diligências. Em face do exposto, NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER À APREENSÃO DO BEM DESCRITO NO MANDADO. 

"

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010652-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR JOSE PADILHA (REU)

 

PROCESSO PJE 1010652-41.2017.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, que 

segue abaixo transcrita: "CERTIFICO E DOU FÉ, em cumprimento ao 

respeitável mandado, nesta cidade e Comarca de Sinop, Estado de Mato 

Grosso, no endereço constante deste respeitável mandado, na Rua das 

Sapucaisas, 1183, Bairro: Jardim das Violetas, Cidade: Sinop/MT, e lá 

estando, , após as formalidades legais e de praxes, deixei de proceder 

por duas vezes em horários e dias alternados à citação do polo passivo 

Adir José Padilha, por não encontrá-lo no endereço descrito neste 

respeitável mandado. CERTIFICO E DOU FÉ, que estando no endereço 

constatei se tratar de uma residência divida ao meio e uma quitinete aos 

fundos, onde reside de um lado o Senhor Júnior, do outro Leandro e aos 

fundos o Senhor Antônio Santos Souza, os quais me declaram que moram 

já algum tempo no endereço em regimes de alugueis e que não conhecem 

nem conheceram o devedor. Assim sendo, em face da não localização do 

executado, devolvo o respeitável mandado no sistema e aguardo a 

atualização do endereço dele pela parte autora. Por ser verdadeiro e dou 

fé."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012178-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO LOCH (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1012178-72.2019.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, que 

segue abaixo transcrita: "Certifico e dou fé, em cumprimento ao mandado, 

expedido pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito da Quarta Vara Cível da 

Comarca de Sinop - MT, que me dirigi ao endereço indicado e ai estando 

não logrei êxito de realizar a busca e apreensão determinada. No local, o 

Sr. Avelino Loch, informou ser pai de Renato Loch, disse que o filho não 

mora com ele e não sabe e ou não quis informar o endereço do filho e 

também ignora se o mesmo tem em sua posse o veículo objeto da busca e 

apreensão. Solicitei apoio ao colega João Botim, bem como localizadores 

de banco, mas não foi possível encontrar o veículo Toyota Hilux, placa NPI 

1754. Diante do exposto, devolvo o mandado a cartório para os devidos 

fins. O referido é verdade."

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000703-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CEZAR ALTOE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1000703-90.2017.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em quinze dias manifestar sobre embargos monitórios.

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003602-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP OAB - 

32.944.118/0001-64 (REPRESENTANTE)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

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

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Verifico que a requerente não se desincumbiu de esclarecer a causa de 

pedir em sua petição inicial. Com efeito, não restou clara a necessidade da 

tutela jurisdicional neste caso: se em decorrencia da realização da 

assembleia de forma virtual, quando deveria ser presencial, ou se em 

decorrencia das restrições de funcionamento da serventia, pelo ato 

governamental decorrente da situação inusitada em que se encontra o 

país. É importante destacar, ademais, que tal esclarecimento é 

fundamental, inclusive para que se verifique a competencia do juízo, haja 

vista que, a princípio parece se tratar de dúvida inerente ao ato de 

registro, a ser dirimida pelo Juiz corregedor dos cartórios. Cabe registrar, 

também, que não consta que o ato tenha sido previamente submetido à 

apreciação do Ministério Público, conforme dispõe o art. 66 do Código Civil 

e o art. 944 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça - Foro Extrajudicial (CNGC). Tampouco consta dos autos a recusa 

do cartório em registrar o ato e o motivo da recusa. Assim, determino a 

emenda da inicial, a fim de que sejam esclarecidas as questões acima, 

bem como seja comprovado que o ato foi submetido à apreciação do M. P. 

e de que houve a recusa do cartório para o registro, facultando-se ao 

requerente pugnar pela redistribuição do feito à Diretoria do Foro. 

Ademais, devem ser recolhidas as custas processuais e taxa judiciária, 

no prazo de cinco dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011750-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1011750-61.2017.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar tendo em vista que os autos foram 

desarquivados conforme requerido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001348-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR TEREZA KUJAT (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1001348-52.2016.811.0015 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE 

para em CINCO dias proceder ao recolhimento da(s) diligência(s) do Oficial 

de Justiça, para cumprimento do mandado no endereço abaixo transcrito: 

RUA PROJETADA 01 (VILA LOBOS) QUADRA 02, LOTE 04, RESIDENCIAL 

SABRINA I, SINOP – MT,

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006141-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGRIMA SILVANO XAVIER (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA para se manifestar quanto à pesquisa realizada 
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no RENAJUD, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000301-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Oficie-se ao Cartorio de Registro Civil referido na inicial, solicitando 

informações sobre os fatos. Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública 

,solicitando a cópia do prontuário civil do requerente. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006492-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CRISPINHO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONOR SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006492-70.2017.811.0015 Certifico e dou fé que os 

embargos de declaração foram protocolados no prazo de Lei. Procedo à 

INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em cindo dias manifestar sobre 

referidos embargos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013825-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO 

CLASSIC CENTER EMPRESARIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MATTIOLLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1013825-05.2019.8.11.0015 Defiro a penhora 

do bem objeto da matrícula de Id. 27770039. Lavre-se o termo, devendo 

permanecer o executado Milton Mattiolli como depositário. Após, 

providencie-se a intimação do executado e seu cônjuge da penhora, 

cientificando o executado da condição de fiel depositário. Após, 

promova-se a avaliação do imóvel. Intime-se. tf

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002745-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1002745-15.2017.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, que 

segue abaixo transcrita: "Certifico, que em cumprimento ao respeitável 

mandado do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível desta cidade e Comarca 

de Sinop-MT., extraído dos autos supra mencionado, após receber carga 

do mandado, estive em diligência no endereço descrito, mas naquela casa 

não há vestígio de entrada e saída de veículos, e em conversa com um 

morador ali nas imediações, esse não soube informar quem ali reside, mas 

a respeito do veículo objeto da ordem, o informante não o vê naquelas 

imediações. Já se passaram cerca de trinta dias, e até a presente data a 

parte autora não prestou qualquer informação de onde o bem possa ser 

localizado. Diante do acima exposto, DEIXEI DE EFETUAR A APREENSÃO 

do bem descrito no mandado, bem como DEIXEI DE PROCEDER COM A 

CITAÇÃO do requerido: ORIVALDO APARECIDO DOS SANTOS, e, devolvo 

o mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou 

fé."

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006382-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER DAMIAN PREVE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA OAB - MT6416/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006382-03.2019.811.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007960-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA FAGUNDES FERGS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE Certifico e dou fé que a contestação foi protocolada no 

prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze 

dias impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008000-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008000-80.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000706-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA S. B. LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MADTHOR - DISTRIBUIDORA DE BATENTES, PORTAS & MADEIRAS EIRELI 

- ME (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS MARTINS DE PIPOLLI (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1000706-45.2017.811.0015 Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para manifestar sobre correspondências devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011509-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. BOCARDI & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDESMARA CAVALHERI OAB - MT0014586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.V MARTINS SUPERMERCADO - ME (REU)

 

PROCESSO PJE 1011509-87.2017.811.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para, 

em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006737-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA PEREIRA TARLEI SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006737-13.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002123-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINE VERON RUSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE VERON RUSSO OAB - MT25588/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

PROCESSO PJE 1002123-62.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1006058-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006058-13.2019.811.0015 Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias manifestar sobre petição e 

documentos juntados pelo REQUERIDO.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1006081-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MACANEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006081-56.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1006084-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006084-11.2019.811.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para em quinze dias manifestar sobre petição e documentos 

apresentados pelo REQUERIDO.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1005926-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILOCA BEILKE BAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1005926-53.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1006088-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BELEM DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006088-48.2019.811.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para em quinze dias manifestar sobre petição e documentos 

juntados pela requerida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003237-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINA RAZNIEVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1003237-02.2020.8.11.0015 Sem prejuízo de 

ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 
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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: 

30549957), 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: 1001225-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CRISTINA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

A requerente alega que adquiriu um imóvel da requerida, pelo valor de R$ 

108.000,00 (cento e oito mil reais), a ser pago parceladamente, 

ajustando-se a incidência de correção anual pelo IGPM/FGV e juros de 

0,75% ao mês, desde a assinatura da avença. Discorre acerca da 

abusividade no tocante aos juros exigidos pela requerida e cumulação 

com correção monetária, tornando o contrato excessivamente oneroso 

para a consumidora. Requer a concessão de tutela de urgência a fim de 

que seja autorizado o depósito mensal das parcelas, de acordo com a 

quantia que entende devida. DECIDO. De início, sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária ao requerente, uma vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. Outrossim, impende consignar 

que artigo 300 do CPC/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 

que é de rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela, uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para 

tanto, constantes do diploma legal supracitado. No ponto, cumpre anotar 

que não é possível verificar a abusividade no que diz respeito à aplicação 

da correção monetária pactuada no contrato sub judice, que se dá pelo 

IGP-M/FGV. Outrossim, denota-se ausência de ilegalidade no percentual 

dos juros constantes do contrato. Neste aspecto, vale destacar que a 

correção monetária não se confunde com os juros, pois aquela se trata de 

simples forma de recompor o valor da moeda frente à inflação. No que 

concerne aos juros, o adendo contratual constante do Id n.º 29155558 

dispõe, em sua cláusula primeira, a previsão de juros de 0,5% ao mês e 

6% ao ano, que está em consonância com o permitido na legislação 

pertinente à espécie. Outrossim, não é possível vislumbrar, nessa fase 

processual, a previsão de capitalização mensal de juros, ao contrário das 

alegações exordiais. Assim, não se pode impor à requerida a obrigação de 

receber valor inferior ao contratado, notadamente porque o depósito da 

parcela incontroversa não tem o condão de afastar os efeitos da mora. 

Deste modo, as parcelas devem continuar sendo pagas no tempo e modo 

contratados, na forma do art. 330, § 3º, do CPC. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO C/C CONSIGNÃO EM PAGAMENTO C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - PEDIDO DE DEPÓSITO DAS PARCELAS DE VALOR 

INCONTROVERSO - EXCLUSÃO E/OU NÃO INCLUSÃO DO NOME DO 

DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO - 

AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a demonstração da 

verossimilhança das alegações, quanto à alegada ilegalidade das 

cláusulas contratuais de financiamento, impõe-se a obrigatoriedade de 

honrar o contratado, de modo que a pretensão do depósito do valor menor 

que o pactuado não elide a mora, tampouco possui o condão de abster a 

inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

muito menos a manutenção na posse do veículo.” (TJ/MT, AI 17734/2014, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014). De outro lado, cumpre 

anotar que comporta acolhimento o pedido de inversão do ônus da prova, 

notadamente considerando que a relação havida entre as partes está 

sujeita às normas constantes do Código de Defesa do Consumidor, razão 

pela qual, com fulcro no artigo 6º, VIII, do indigitado códex, inverto o ônus 

probatório. Posto isso, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil e, nos termos 

do art. 334 do CPC, designo audiência para tentativa de conciliação para o 

dia 13/08/2020, às 16h45min, 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 a requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002785-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SEQUEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

O requerente alega que adquiriu um terreno da requerida, pelo valor total 

de R$ 91.216,00 (noventa e um mil, duzentos e dezesseis reais), 

parcelado em duzentas prestações mensais de R$ 456,08 (quatrocentos e 

cinquenta e seis reais e oito centavos) cada. Aduz que efetuou 

regularmente o pagamento de 52 (cinquenta e duas) parcelas, e que, em 

virtude de problemas financeiros, optou pela rescisão do negócio jurídico, 

mas a requerida negou-se a devolver a integralidade do valor pago. 

Discorre acerca da existência de cláusulas abusivas no contrato e requer 

a concessão de medida de urgência para que a requerida se abstenha de 

inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer 

a rescisão contratual, o reconhecimento da nulidade das cláusulas 

abusivas e a restituição do montante pago, determinando-se a retenção de 

10% (dez por cento) do valor pago. DECIDO. De início, sem prejuízo de 

ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. Outrossim, impende consignar 

que o artigo 300 do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015) estabelece que a tutela 

de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando os 

documentos acostados à inicial, verifica-se que o requerente aderiu ao 

contrato de venda e compra de imóvel urbano em loteamento, com os 

encargos a ele inerentes. As cláusulas 4.3, 4.4 e 4.5 do contrato dispõem 
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que, no caso de distrato, o montante a ser devolvido será calculado 

mediante a exclusão de custos administrativos e de promoção de venda, 

considerando-se a taxa de 30% (trinta por cento) sobre os valores já 

recebidos pela requerida, além do desconto de outros encargos e 

acréscimo de multa de 2% (dois por cento) do valor remanescente devido, 

ajustando-se a restituição do montante apurado em favor do requerente 

de forma parcelada. Assim, a princípio, se mostra excessiva a retenção 

dos valores na forma contratualmente estabelecida, além do percentual de 

despesas administrativas, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal 

de Justiça: “STJ - RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO 

COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. 

POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses 

de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por 

inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de 

retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, 

conforme as particularidades do caso concreto. [...]” (RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.311.514-SP (2012/0041985-5) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data da Publicação 10/11/2016). Assim, diante da 

discordância quanto ao montante a ser restituído, bem como quanto à 

legalidade das cláusulas contratuais, estando o requerente impossibilitado 

de continuar com o pagamento das parcelas, lhe assiste o direito de 

rescindir o contrato, bem como de que seu nome não seja incluído junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, diante da probabilidade do direito 

aventado. O perigo do dano, de igual modo, se faz presente, já que são 

notórios os prejuízos decorrentes da negativação perante órgãos de 

proteção ao crédito, que possui nefastos efeitos na vida de qualquer 

indivíduo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE 

IMOBILIÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - 

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS 

- ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. I- Segundo o art. 300, do CPC, são requisitos gerais para a 

concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da 

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

processo; II- Considerando que é direito do adquirente rescindir o contrato 

de compra e venda de imóvel, devendo, contudo, arcar com os ônus da 

desistência do negócio, e que o mesmo terá direito à restituição das 

parcelas pagas, ainda que parcialmente, tratando-se de um direito 

garantido pelos arts. 51, II, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, 

impõe-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para que as rés 

se abstenham de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito, bem como para que sejam suspensos os pagamentos das 

parcelas vencidas e vincendas, pois não se afigura razoável que o 

requerente continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não 

mais pretende adquirir o imóvel.” (TJ-MG - AI: 10000190862334001 MG, 

Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de Publicação: 

20/08/2019). Posto isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, para o fim de 

determinar que a requerida se abstenha de inserir o nome do requerente 

nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 

20/08/2020, às 13h, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, no Fórum local. Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 

334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC, bem como para que se atente ao disposto no 

artigo 304 do CPC/2015. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intimem-se, sendo os requerentes na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014289-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS ALVES (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1014289-29.2019.8.11.0015 Desentranhe-se 

a petição de Id. 27492247/27492274, uma vez que não pertence aos 

autos. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 

13/08/2020, à 16h00min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40-48. Cite-se a 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-os 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 auto composição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. TF

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002791-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMARA CORREA SOUZA SCHIRMER (REU)

DIOGO SCHIRMER (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

A requerente alega que vendeu aos requeridos um lote urbano, mediante 

pagamento parcelado, mencionando que os requeridos não cumpriram 

suas obrigações contratuais, pois se encontram inadimplentes no que se 

refere às parcelas contratadas. Requer a concessão da tutela de 

urgência para que seja determinada sua reintegração na posse do imóvel 

e, no mérito, requer a rescisão do contrato ajustado. DECIDO. O artigo 300 

do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando 

existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e estiver 

presente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela 

de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Com tais considerações, verifico, no caso vertente, 

que a pretensa reintegração de posse está amparada em suposto 

inadimplemento contratual. Desse modo, não se mostra viável o 

deferimento de tutela antecipada reintegratória de posse quando o 

exercício possessório dos requeridos advém de contrato de compra e 

venda pendente de resolução judicial. 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 a 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, senão 

vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A 

ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes 

tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do 

STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na 
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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. 2. Agravo interno desprovido. 

(STJ - AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017). Destarte, para a 

reintegração de posse do imóvel deverão ser analisados os pressupostos 

que justificam a resolução contrato, sendo a reintegração consectário 

lógico do pedido de rescisão contratual. Não é outro o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “REGIMENTAL - 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - 

PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INVIABILIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL - PRECEDENTES DO STJ 

- RECURSO NÃO PROVIDO. É imprescindível a prévia manifestação judicial 

no caso de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para 

que seja consumada a resolução do contrato, ainda que exista cláusula 

resolutória expressa (princípio da boa-fé). Não cabe antecipação de tutela 

reintegratória de posse se ainda não foi resolvida avença, pois só depois 

disso é que poderá haver posse injusta e será avaliado suposto esbulho 

possessório (STJ - REsp 620787/SP).” (AgR 22866/2016, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 04/03/2016) Dessa forma, 

ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano alegado na inicial, não há como acolher o pedido de tutela 

de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa na 

sentença, na qual será feita análise exauriente dos fatos, já à luz do 

contraditório e com suporte probatório colhido em eventual instrução 

processual, o que é plenamente possível ante a clara dicção nesse 

sentido do artigo 296 do CPC. Posto isso, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Ademais, embora tenha a parte autora manifestado 

desinteresse na realização da audiência de conciliação, segundo artigo 

334, §4º, inciso I, CPC, é necessária a manifestação de ambas as partes 

para que seja dispensada referida solenidade. Portanto, nos termos do art. 

334 do CPC, designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 

20/08/2020, 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 a requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014518-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO OAB - MT24282/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

A gratuidade da justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que 

não tem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 

1.060/50 estabelece que a parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita mediante simples afirmação da sua hipossuficiência. 

Entretanto, a presunção instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo 

ao magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. O Código de Processo Civil de 

2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que podem ser 

beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso, verifico não haver 

qualquer indicação de que a requerente não possa assumir as despesas 

processuais, uma vez que recebe remuneração mensal de 

aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme holerite de Id n.º 

28121339. Cumpre destacar que, embora constem vários descontos 

referentes a empréstimos consignados no holerite da requerente, tal 

circunstância não tem o condão de evidenciar a sua hipossuficiência, já 

que se referem a prestações relativas a créditos obtidos pela requerente 

junto a instituições financeiras, não servindo para demonstrar a 

impossibilidade de arcar com as custas do processo. Desta forma, se 

mostra incabível a concessão do benefício pretendido. A propósito: 

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária 

gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao 

Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, motivo pelo qual somente pode ser deferida quando 

comprovada a condição especial por qual passa a parte, nos termos do o 

inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal.” (TJMT - AgR 

103506/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 

20/08/2015). Assim, indefiro a gratuidade a justiça, determinando a 

intimação da requerente para recolher as custas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1015474-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MATTIOLLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO 

CLASSIC CENTER EMPRESARIAL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Verifico que o embargante requer a gratuidade da justiça, mas não 

demonstrou a sua hipossuficiência, não sendo suficiente, para tanto, a 

declaração acostada à inicial. Também não se presta a este fim a 

existencia de restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito. No 

tocante à decisão que refutou a impugnação à gratuidade em outro 

processo, observa-se que foi prolatada há mais de tres anos, de modo 

que não demonstra a ATUAL situação financeira do embargante. Insta 

destacar que o embargante não declarou seu ramo de atividade, tampouco 

qual a média de seus rendimentos mensais, mas é sabido que é 

proprietário de tres salas comerciais no empreendimento da embargada, 

conforme deduzido na ação de execução, o que indica que possui padrão 

de vida razoável,não podendo ser considerado como merecedor do 

beneficio requerido. Assim, indefiro a gratuidade, concedendo o prazo de 

quinze dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição.

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007390-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GELIA NONATO FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 262 de 622



ROSINEIDE SALGADEIRO MARQUES (REU)

RENIFER MARQUES (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Verifico que a presente ação é conexa ao Proc.n. 

1011118-98-2018.811.0015, o qual discute o mesmo contrato. Ademais, 

conforme se vê da última petição protocolada nestes autos, as partes 

entabularam acordo, envolvendo ambos os processos. Assim, 

considerando que aquele feito se encontra tramitando na 1ª Vara desta 

Comarca, este processo deve ser apensado àquele, propiciando decisão 

conjunta. Ante o exposto, com fulcro noa rt. 55 do CPC, declino da 

competencia para o julgamento da causa, determinando a sua remessa à 

1ª Vara desta Comarca, com as devidas baixas.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014977-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTER GARCIA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE MORAES MAXIMINO OAB - MT0018927S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1014977-88.2019.8.11.0015 A requerente alega que 

teve furtados os seus documentos pessoais e que foi feita a contratação 

de um empréstimo fraudulento em seu nome junto ao requerido. Aduz que 

o requerido deve ser responsabilizado, pois houve falha na prestação de 

serviços, ante a falta de cautela ao averiguar a legitimidade para a 

contratação do empréstimo. Requer a concessão de tutela antecipada 

para que seja cancelado o aludido contrato, bem como requer a 

suspensão da cobrança das parcelas relativas a empréstimo e a 

restituição em dobro dos valores já debitados em sua conta. DECIDO: Sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária às requerentes, diante da 

presença dos requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, todos 

do CPC/2015. O artigo 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando existirem elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e estiver presente perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando os 

documentos juntados à inicial, verifico elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito, diante da alegação da requerente de que não 

contratou o empréstimo bancário referido na exordial, aliada às 

informações constantes do Inquérito Policial de Id n.º 26879545, no qual 

foram prestadas declarações por terceira pessoa, declarando que 

efetuou a contratação de tal empréstimo em nome da requerente, 

utilizando-se de seus dados e seu acesso no aplicativo operado pela 

instituição financeira requerida. Nessa senda, em atenção ao princípio da 

boa-fé, deve ser acolhida a afirmação de que a requerente não celebrou o 

contrato de empréstimo junto ao requerido, notadamente porque a 

requerente fica sujeita às penalidades por eventual falsidade de suas 

alegações. Entretanto, a medida de urgência vindicada comporta 

deferimento parcial, apenas no que tange à determinação de suspensão 

das cobranças efetuadas em razão do empréstimo sub judice, 

notadamente considerando que o cancelamento do contrato e a 

determinação de restituição dos valores já cobrados acarretaria em 

exaurimento do pedido de mérito. Registre-se, por oportuno, que não há 

risco de irreversibilidade no deferimento da medida, na forma do artigo 

298, § 3º, do CPC, uma vez que a tutela de urgência pode ser revogada a 

qualquer tempo, sem prejuízo da cobrança judicial do débito, se devido, 

incidindo os acréscimos legais atinentes à espécie. Dessa forma, 

presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano alegado na inicial, merece acolhimento parcial o pedido de 

tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa na 

sentença, na qual será feita análise exauriente dos fatos, já à luz do 

contraditório e com suporte probatório colhido em eventual instrução 

processual, o que é plenamente possível ante a clara dicção nesse 

sentido do artigo 296 do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO 

DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR - 

POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - 

PROBALIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA 

ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - PRESENÇA - RECURSO 

PROVIDO. - Tendo em vista a presença dos requisitos cumulativos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, o parcial deferimento da 

medida liminar pleiteada é medida que se impõe - Enquanto pendente 

discussão judicial sobre a existência do empréstimo que originou os 

descontos impugnados, deve ser determinada a suspensão dos 

respectivos abatimentos.” (TJ-MG - AI: 10000191389469001 MG, Relator: 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 17/11/0019, Data de Publicação: 

19/11/2019). Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE 

URGÊNCIA, com fundamento no art. 300, do CPC, para o fim de determinar 

que a parte requerida se abstenha de efetuar cobranças em relação às 

parcelas do contrato de empréstimo número 470700, sob pena de multa no 

valor R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido. Nos 

termos do art. 334 do CPC/2015, designo a audiência para tentativa de 

conciliação para o dia 20/08/2020, às 14h30min 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 a requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008648-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. O. M. (REQUERENTE)

LEANDRO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

OTÁVIO OLIVEIRA MENDES, devidamente representado por seu genitor 

LEANDRO MENDES DA SILVA, ingressou com a presente AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face 

de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, alegando que é beneficiário do plano de saúde operado pela 

requerida e precisa realizar o tratamento “Pediasuit”, conforme 

recomendação médica. Aduz que a requerida cobrou valores a titulo de 

coparticipação, o que é indevido, pois tal tratamento se trata de 

procedimento de alta complexidade, enquadrado no anexo I, da ANS, que 

veda a sua cobrança. Ademais, que os valores cobrados pela requerida 

extrapolam o valor da mensalidade, ofendendo o disposto no artigo 51, IV 

do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que a conduta da requerida 

lhe causou danos de ordem moral, pois se encontra endividado, com a 

cobrança de encargos abusivos. Requereu tutela antecipada, a fim de que 

seja mantido o atendimento médico necessário ao requerente, com a 

exclusão da coparticipação; bem como que a requerida se abstenha de 
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inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, 

pretende a declaração de nulidade da cláusula contratual que dispõe 

sobre a coparticipação; a restituição em dobro da quantia paga a este 

título, no montante de R$ 23.143,40 (vinte e três mil, cento e quarenta e 

três reais e quarenta centavos); a restituição da importância de R$480,00 

(quatrocentos e oitenta reais), referente ao dispêndio de consulta com 

profissional não credenciado; além de indenização por danos morais, no 

importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial, vieram os 

documentos de Id n.º 9040689 a 9087487. O pleito de tutela antecipada foi 

parcialmente deferido, sendo mantida a decisão em grau de recurso (Id nº. 

9477493). Devidamente citada (Id n.º 9243717), a requerida compareceu a 

audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (Id nº. 9943280). Na 

contestação (Id nº. 10175729), alegou que as partes ajustaram o Contrato 

de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares n.º 28/1097, registrado 

na ANS sob o n.º 420.436/99-1. Assevera que no aludido instrumento 

consta expressamente a coparticipação pelos procedimentos realizados, 

nas cláusulas 12ª a 19ª, item X, não havendo que se falar em abusividade 

ou ausência de ciência sobre tal condição contratual. Esclarece que os 

valores cobrados foram calculados de acordo com o contrato e que cada 

modalidade de atendimento é prestada de forma separada, razão pela qual 

é licita a cobrança de 20%. Sustenta que jamais deixou de cumprir o 

contrato, autorizando os procedimentos solicitados pela requerente, não 

havendo que se falar em cobrança excessiva ou abusividade no contrato. 

Ademais, refuta a pretensão de ressarcimento do valor de R$ 480,00 

(quatrocentos e oitenta reais). Discorre sobre a inexistência de danos 

morais passíveis de reparação. Juntou os documentos de Id nº. 10175729 

a 10175908. O requerente apresentou impugnação à contestação no Id nº. 

10734636, rechaçando os argumentos de defesa. A requerida pugnou 

pela produção de prova pericial contábil, a fim de comprovar que os 

valores cobrados se referem ao percentual de coparticipação previsto no 

contrato (Id n.º 10943372), ao passo em que o requerente requereu o 

julgamento antecipado da lide (Id n.º 11098553). O Ministério Público 

Estadual se manifestou pelo saneamento do feito (Id n.º 16894912). É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO: O feito comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo 

Civil, uma vez que a questão versada nos autos é exclusivamente de 

direito, de modo que a prova documental se revela suficiente ao deslinde 

da causa. Ademais, o magistrado tem o poder de decidir sobre a real 

necessidade da dilação probatória, de tal sorte que, entendendo que o 

amealhado aos autos é suficiente para a formação de seu livre 

convencimento, poderá dispensar a produção de outras provas, 

proferindo desde logo sua decisão. Discorrendo sobre o tema, a doutrina 

explana o seguinte entendimento: “(...) Em verdade, no princípio da 

avaliação da prova encontram-se englobados todos os conteúdos do livre 

convencimento, da motivação e da persuasão, pois todos os julgamentos 

dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentados (...)” (Rui 

Portanova in Princípios do Processo Civil. São Paulo: Editora Livraria do 

Advogado, 2003. p. 218-219). Nesse norte, conquanto a requerida tenha 

manifestado pela produção de prova pericial, verifico que tal medida é 

despicienda, tendo em vista que os documentos carreados aos autos, 

aliados às alegações das partes, são suficientes ao deslinde da causa. 

Ademais, verifica-se que a requerente pretende revisionar o contrato de 

plano de saúde entabulado entre partes, sob a alegação de que a cláusula 

que prevê a cobrança de coparticipação é abusiva, bem como é indevida 

a cobrança de coparticipação para o tratamento de Pediasuit. Inicialmente, 

cumpre anotar que é aplicável ao caso o Código de Defesa do 

Consumidor, haja vista que as operadoras de planos de saúde são 

classificadas como fornecedoras de serviço e o beneficiário (segurado) 

como destinatário final (consumidor), nos termos do que dispõe os artigos 

2º, caput, e 3º, § 2º, da legislação consumerista. A propósito, esse é o 

entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que em 2010 

editou a Súmula nº 469 que dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Com efeito, os contratos 

de planos de assistência à saúde devem se submeter às regras 

constantes na legislação consumerista, devendo suas cláusulas estarem 

de acordo com tal diploma legal, respeitadas as formas de interpretação e 

elaboração contratuais, especialmente a respeito do conhecimento ao 

consumidor do conteúdo do contrato, a fim de coibir desequilíbrios entre 

as partes, principalmente em razão da hipossuficiência do consumidor em 

relação ao fornecedor. Nessa toada, verifica-se que a parte requerente 

contratou o plano de saúde operado pela requerida, com a seguinte 

previsão acerca da coparticipação: “CLÁUSULA SEGUNDA – O presente 

contrato se caracteriza pela CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL E FAMILAIR 

compreendendo o Plano AMBULATORIAL, HOSPITALAR COM 

OBSTETRICIA, em CO-PARTICIPAÇÃO. PARÁGRAFO PRIMEIRO – 

CO-PARTICIPAÇÃO é o montante, definido na ficha de cadastro, em 

termos percentuais ou valores monetários, para cada procedimento 

realizado, o qual a CONTRATANTE se obriga à pagar a contratada.” [...] 

“CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- Além da contribuição, a CONTRATANTE 

deverá contribuir- pagar – para a CONTRATATADA, por procedimento 

efetuado por cada beneficiário inscrito no presente contrato, na forma e 

percentual abaixo discriminado, levando em consideração a tabela de 

honorários médicos utilizadas pela CONTRATADA, que serão cobrados 

em faturas posteriores com a discriminação dos beneficiários – código de 

cadastro – utilizados dos serviços. Procedimentos Co-Part(área de ação) 

Co-Part (Fora da área de ação) Consulta 20% 40% Exames de rotina 20% 

40% Exames especializados 20% 40% Atendimento ambulatorial 20% 40% 

[...]”.( Id n.º 9040771). “Parágrafo primeiro: Todos os procedimentos a 

serem realizados terá um valor máximo a ser pago pela coparticipação 

determinado na ficha de cadastro”. No ponto, a jurisprudência se firmou no 

sentido de que não é ilegal a contratação de plano de saúde em regime de 

coparticipação, em valor fixo ou percentual, desde que não implique em 

onerosidade ao usuário. A propósito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.COPARTICIPAÇÃO. 

PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. INTERNAÇÃO NÃO 

RELACIONADA A SAÚDE MENTAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É legal a 

contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, em valor fixo 

ou percentual, desde que não implique financiamento quase integral do 

procedimento pelo próprio usuário, sendo vedada a coparticipação em 

percentual apenas em casos de internação e relativamente a eventos não 

relacionados a saúde mental, exceção não verificada no caso concreto. 

Precedentes. 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 

737.746/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

15/05/2018, DJe 21/05/2018) No caso dos autos, quanto ao procedimento 

denominado “pediasuit”, o requerente aduziu que a requerida cobrou valor 

indevido, haja vista que não se enquadra como algum dos tratamentos 

passíveis de cobrança no contrato, bem como é considerado como 

procedimento de alta complexidade, isento de cobrança de coparticipação. 

No ponto, insta registrar que o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional dispõe que: “a modalidade terapêutica conhecida 

comercialmente como Pediasuit, Therasuit, Theratogs, entre outros, traz, à 

luz da sociedade profissional, um avanço técnico-científico para a Terapia 

Ocupacional, sendo utilizadas atividades cinético-ocupacionais 

programadas e avaliadas pelo terapeuta ocupacional” (retirado de: 

https://www.coffito.gov.br/nsite/?s=pediasuit, em 21/10/2019). De igual 

modo, o Conselho Federal de Medicina, em resposta ao pedido de consulta 

CFM nº. 15/2017 – Parecer CFM nº. 14/2018, realizado pelo Conselho 

Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso classificou o protocolo 

terapêutico “Pediasuit” como sendo “uma terapia intensiva para o 

tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos. O mesmo pode ser 

dito do método TheraSuit, criado por Richard e Izabela Koscielny 

(fisioterapeutas e pais de uma filha com paralisia cerebral – PC), com 

ênfase em uma abordagem holística para tratamento daqueles que sofrem 

com distúrbios neurológicos, como os pacientes com PC, no atraso do 

desenvolvimento neuropsicomotor e nas lesões cerebrais traumáticas. 

Baseia-se num programa de exercício intenso e específico (Abrafin, 

2 0 1 3 ) . ”  ( d i s p o n í v e l  e m 

https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/pareceres/BR/2018/14_2018.

pdf, retirado em 30/10/2019). Com tais considerações, verifica-se que a 

requerida não logrou êxito em demonstrar que o protocolo de pediasuit se 

trata de procedimento ambulatorial e, por isso, a cobrança da 

co-participação com este enquadramento não se mostra devida, pois a 

cláusula décima terceira do contrato (Id nº. 9040783) prevê a cobrança de 

coparticipação somente para os procedimentos de consulta, exames de 

rotina, exames especializados, atendimento ambulatorial e internação, ou 

seja, não há previsão de cobrança de coparticipação para tratamento 

como o pediasuit. Além disso, o fato do procedimento não estar integrado 

no rol da ANS não implica dizer que a requerida não tem o dever de arcar 

com os custos do tratamento, haja vista que o rol de procedimentos 

elencados pela Agência Nacional de Saúde – ANS é meramente 

exemplificativo, haja vista que se trata de previsão de coberturas mínimas 

obrigatórias, não sendo apto a fundamentar a negativa da requerida. A 

propósito: “[...]Quando inexiste cláusula contratual excluindo o 
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procedimento e/ou medicamento solicitado da cobertura contratual, 

sobretudo quando este se apresentar emergencial, é irrelevante a 

ausência de previsão deste no rol de cobertura mínima constante em 

resolução da agência reguladora ou em ato legislativo. Inteligência dos 

arts. 6º, III, 31, 47, 51, XV, e 54, §4º, do CDC, 422 e 423 do CC, 12, I, “c”, e 

II, “d”, da Lei nº 9.565/1998, 1º, III, 5º, XXIII, e 170, III e V, da CF, e 5º da 

LINDB, e da Súmula nº 469/STJ. Recurso desprovido. (AI 157645/2014, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) [...]”. É assente o entendimento 

jurisprudencial de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de 

Saúde, não é taxativo, prevê somente a cobertura mínima obrigatória, de 

modo que não pode ser utilizado como fundamento para negativa de 

procedimento”. (AI 81020/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016 - grifei Ademais, é de bom alvitre 

salientar que, conforme confirmado pela requerida em sua peça de 

contestação, os valores mensais cobrados do requerente a título de 

coparticipação ultrapassam em muito o valor da mensalidade, se 

mostrando exacerbados, pois no mês de dezembro de 2016, foi cobrado o 

valor de R$ 2.112,00 (dois mil, cento e doze reais), e, nos meses 

seguintes, foram exigidos valores excedentes ao da mensalidade, 

conforme quadro demonstrativo da pag 6, da peça de resposta (id. 

10175729). Assim, a exigência destes valores caracteriza ônus 

excessivo ao consumidor, privando-o do tratamento necessário, ante o 

alto valor mensal que lhe é cobrado a título de coparticipação, atentando 

contra o direito à vida e à saúde. Nesse sentido, colaciona-se o 

en tend imen to  ju r i sp rudenc ia l :  “EMENTA:  D IREITO DO 

CONSUMIDOR\Contratos de Consumo\Planos de Saúde\ AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO- PLANOD E SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO FATOR MODERADOR 

(COPARTICIPAÇÃO) – USUÁRIA COM PARALISIA CEREBRAL, EPILEPSIA, 

HIDROCEFALIA E CISTO CEREBRAL – NECESSIDADE DE TRATAMENTO 

CONTÍNUO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM – 

NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – AGRAVO 

PROVIDO. A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, 

posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. 

Porém, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser 

ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, 

colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano 

de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no 

caso em apreço, em que o tratamento contínuo é uma necessidade 

premente da parte. De acordo com o art. 51, inc. IV, do CDC, as cláusulas 

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que 

estabeleçam obrigações consideradas iníquas,abusivas , que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 

boa-fé ou a equidade, são nulas de pleno direito. (N.U 

1003241-55.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018) 

Desta feita, a requerida deverá restituir ao requerente a importância de 

R$6.295,61 (seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e um 

centavos), referente a cobrança de coparticipação, durante o período de 

01/2011 a 04/2017, conforme cálculo de Id nº. 9041338, já que 

reconhecida a busividade da cobrança. Outrossim, a requerida não 

impugnou especificamente os valores apontados pelo requerente na 

inicial, tendo se limitado a aduzir que os procedimentos de pediasuit tinham 

custos diversos por serem prestados por profissionais diferentes, razão 

pela qual deve ser acolhido o cálculo de Id nº.9041338. De outro lado, a 

devolução deve se dar de forma simples, tendo em vista que a restituição 

em dobro, prevista no artigo 940, do Código Civil, e no artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é autorizada quando 

houver má-fé na cobrança, de acordo com a orientação emanada da 

Súmula n.º 159, do Supremo Tribunal Federal, hipótese esta não 

vislumbrada no caso em comento. “[...] No caso, a parte autora pretende o 

reembolso de valores cobrados a título de co-participação, relativamente 

aos materiais utilizados no procedimento cirúrgico de artroplastia com 

implante de prótese total de joelho, necessário ao tratamento de artrose 

(CID10 M 179) [...]Descabimento da restituição em dobro, pois ausente a 

prova da má-fé da credora. Inclusive, a co-participação está prevista no 

contrato celebrado pelas partes. [...]. (Apelação Cível Nº 70075647883, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:... Jorge André 

Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018)”. (TJ-RS - AC: 70075647883 RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 28/03/2018, 

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

05/04/2018 - grifei). Ademais, denota-se que o requerente pretende a 

restituição da importância de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), uma 

vez que pagou pela consulta em especialista em médico neurologista - 

transtorno do espectro autista. A requerida, por sua vez, alega que não 

tem o dever de restituir tal quantia, pois não houve qualquer solicitação de 

reembolso pelo requerente. Analisando os autos, verifica-se que o 

requerente não colacionou comprovante de pagamento demonstrando o 

dispêndio da referida importância com consulta em especialista em 

neurologia, razão pela qual, não há que se falar em restituição pela 

requerida. Por fim, o pedido de indenização por danos morais formulado na 

exordial também não se mostra cabível, haja vista que a requerida não 

negou a cobertura do tratamento e, embora a exigência de valores tenha 

sido considerada excessiva, não se vislumbra dano à personalidade do 

requerente, que autorize compensação. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para determinar que a 

requerida se abstenha de cobrar tarifa de coparticipação ao tratamento de 

pediasuit. Condeno a requerida a restituir ao requerente a importância de 

R$6.295,18 (seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e dezoito 

centavos), referente a cobrança indevida de coparticipação do protocolo 

de pediasuit, a ser corrigida pelo INPC, desde a data do desembolso, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

partir da citação (art. 240 do CPC/2015 c/c art. 405 do CC). Por fim, tendo 

em vista que a requerida decaiu de maior parte dos pedidos, condeno-a ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada esta em julgado, pagas 

as custas, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público Estadual.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010901-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CUMINOTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1010901-21.2019.8.11.0015 Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, movida por MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A em face de FABIO CUMINOTI, alegando que, em 

29/12/2013, as partes celebraram Contrato de Financiamento com Garantia 

de Alienação Fiduciária de n. 9091324102 para pagamento em 72 (setenta 

e duas) parcelas. Em garantia, foi alienado fiduciariamente o veículo FIAT, 

modelo SIENA EL 1.4 FLEX 8V– ano 2013, cor branca, placa OBP9465, 

renavam 00537455760. Sustenta que o requerido não cumpriu a 

obrigação, se tornando inadimplente a partir da parcela vencida em 

20/06/2019, razão pela qual pugnou, liminarmente, pela busca e apreensão 

do veículo. Com a inicial, juntou documentos. No Id 23158731 foi concedida 

a liminar de busca e apreensão. A liminar foi cumprida no Id 23432635 

(04/09/2019), sendo o veículo apreendido e depositado em mãos do 

depositário indicado pelo requerente. O requerido, no Id. 24099110, 

informou o pagamento do débito, no valor de R$ 6.636,15 (seis mil, 

seiscentos e trinta e seis reais e quinze centavos), pugnando pela 

restituição do veículo. Intimado a se manifestar, o requerente anuiu ao 

depósito, requereu o julgamento antecipado da lide para o reconhecimento 

da purgação da mora pelo requerido. Pugnou, ainda, pela condenação do 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios; a determinação para a devolução do veículo ao requerido e 

a expedição de alvará com relação aos valores pagos. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO: Anota-se que o feito comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil, já 

que a questão debatida versa sobre matéria exclusivamente de direito. 
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Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, em que se alega o 

descumprimento do Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação 

Fiduciária de n. 9091324102, firmado em 29/12/2013. Verifica-se que a 

parte requerida efetuou o depósito judicial do valor integral das parcelas 

do contrato objeto da demanda, incluindo honorários advocatícios e as 

custas processuais, tendo o requerente concordado com os valores 

depositados, requerendo a expedição do alvará, bem como a restituição 

do veículo ao requerido. Desta feita, é de rigor a procedência da presente 

demanda, haja vista o reconhecimento dos pedidos iniciais com a quitação 

integral do débito pelo requerido. Ante ao exposto, em decorrência da 

purgação da mora, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC. As custas processuais e os 

honorários advocatícios foram inseridos no cálculo do débito (24099110), 

de modo que se encontram quitados. Autorizo a liberação do valor 

depositado nos autos em favor do requerente. Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1011650-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLORES MARIA DOS SANTOS OAB - MT23196/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO(A))

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

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO, proposta por 

DOLORES MARIA DOS SANTOS, alegando que no seu registro de 

nascimento não foi acrescido o sobrenome de seu genitor. Assim, pleiteia 

a inclusão do patronímico paterno, de forma a constar “DOLORES MARIA 

MARTINS DOS SANTOS”. Com a inicial, vieram os documentos de Id 

16861760 a 16861763. O Ministério Público ofertou parecer, opinando pelo 

acolhimento do pedido (Id 16861780). No Id 19030894 foi expedido o edital 

de citação de terceiros interessados, não tendo havido manifestação, 

conforme certificado no Id 24574811. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, 

do artigo 355, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora a 

questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental 

acostada aos autos é suficiente para o deslinde da causa. Cuida-se de 

pedido de retificação do nome da requerente, porquanto pretende 

acrescentar ao seu nome o patronímico paterno “Martins”. Inicialmente, 

cumpre destacar que a ação de retificação de registro público, de modo a 

atender ao princípio da verdade real (norteador do registro público), tem 

por finalidade restabelecer a veracidade do conteúdo dos assentos 

alusivos ao estado civil da pessoa natural. Por meio de tal via, promove-se 

a congruência das informações contidas no registro de nascimento da 

pessoa natural com os fatos efetivamente ocorridos, desfazendo-se 

omissões, erro de fato ou de direito, eventualmente consignados pelo 

Oficial. Nesse sentido, dispõe ao artigo 109 da Lei 6.015/1973 (Lei de 

Registros Públicos): “Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunha, que o Juiz o ordene ouvido o órgão do Ministério Público e os 

interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”. Quanto ao 

tema, Serpa Lopes ensina que: “...a retificação do Registro Civil das 

Pessoas Naturais é um processo destinado a restabelecer a verdade do 

conteúdo dos assentos inerentes aos atos do Estado Civil, desfazendo o 

erro de fato ou de direito, suprindo uma omissão, produzindo por 

declarações erradas ou deficientes, compreendendo as consignadas de 

um modo diverso pelo Oficial, em conseqüência de erro ou engano, ao 

reproduzir a declaração que lhe foi prestada”. (LOPES. Miguel Maria de 

Serpa: Tratado dos Registros Públicos; Volume I, Editora Brasília Jurídica, 

5ª Edição, p. 400). Vale destacar que o assento no registro civil possui 

presunção de veracidade e somente pode ser retificado por meio de prova 

robusta do equívoco cometido pelo oficial. Nesse sentido, segue o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Inicialmente, registra-se que 

não se pode perder de vista que, dentre as finalidades dos registros 

públicos, estão a preservação da eficácia, autenticidade e a segurança 

dos atos jurídicos. Dessa forma, qualquer autorização judicial para a 

retificação de dados constantes de assentamento civil deve guardar 

conformidade com o princípio da verdade real, conferindo publicidade a 

situações efetivas e reais”. (STJ, 3ª T., REsp 1194378/MG, trecho do voto 

do rel. Min. Massami Uyeda, j. em 15/02/2011)”. Outrossim, os elementos 

constitutivos do nome, de acordo com o artigo 16 do Código Civil, são: o 

prenome, próprio da pessoa, que poderá ser escolhido livremente, desde 

que não exponha o portador ao ridículo; o sobrenome, que é o sinal que 

identifica a procedência da pessoa, indicando sua filiação, podendo advir 

do apelido de família paterno, materno ou de ambos. Nesse sentido, Maria 

Berenice Dias: “Todos têm direito a um nome. Não só ao próprio nome, mas 

também à identificação de sua origem familiar. O nome dos pais e dos 

ancestrais comprova que a pessoa está inserida em um grupo familiar. O 

patronímico pertence à entidade familiar e identifica os vínculos de 

parentesco”. (DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8ª Ed. 

Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2011. Pag. 127)”. Ademais, de 

acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o 

nome é imutável, haja vista a garantia da segurança jurídica, admitindo-se 

a sua alteração somente quando existente de justo motivo. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOSDE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXAURIMENTO 

DE INSTÂNCIA. LEI DE REGISTROS PUBLICOS. SUPRESSÃO DO 

PATRONÍMICO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. [...]Conforme entendimento desta Corte, a alteração do 

nome no Registro Civil somente é admitida em caráter excepcional e em 

decorrência de justo motivo. Na hipótese, ressaltou a Corte a quo a 

inocorrência de tal requisito ensejador da pretendida modificação. (EDcl no 

AgRg no Ag 621.587/RJ. AgRg no Ag 995739/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. 

Fernando Gonçalves, julgado em 13.05.2008, DJe 26/05/2008, RNDJ vol. 

105 p. 89)”. Com tais considerações, verifico que a requerente é filha de 

José Martins dos Santos e Catarina Maria de Jesus dos Santos e foi 

registrada somente com o patronímico materno “dos Santos”. Neste 

contexto, não há óbice ao pleito da requerente, em incluir o patronímico 

paterno, “Martins”, haja vista se tratar de direito inerente à personalidade, 

sendo o sobrenome um bem jurídico de toda a entidade familiar. Além 

disso, as certidões de Id 16861763 a 16861763 demonstram que a 

alteração no nome da requerente não compromete a segurança do 

registro civil (artigo 1º, da Lei 6.015/1973), tampouco trará prejuízos a 

terceiros. Desta forma, verificada a existência de justo motivo e, garantida 

a segurança jurídica, a retificação do registro de nascimento da 

requerente para a inclusão do sobrenome “Martins”, é medida que se 

impõe. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento jurisprudencial: “[...] 

Os sobrenomes e apelidos de família pertencem a entidade familiar. - Não 

acarreta prejuízo ao genitor o acréscimo de sobrenome de sua família ao 

nome de sua filha, visto que ambos pertencem à mesma entidade familiar e 

possuem igual direito ao patronímico em questão. - Inexistindo o prejuízo 

alegado pelo genitor, ora apelante, carece de legitimidade o seu recurso. 

(TJ-MG - AC: 10702120317673001, Relator: Versiani Penna, Data de 

Julgamento: 21/03/2013, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

26/03/2013)”. Grifei. “APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL - INSERÇÃO DO PATRONÍMICO MATERNO NO NOME DO 

REQUERENTE - POSSIBILIDADE - ORDEM DOS SOBRENOMES DOS PAIS - 

LIBERDADE DE ESCOLHA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 

7969764, Relator: Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 28/03/2012, 

12ª Câmara Cível)”. Grifei. ‘[...] A lei não faz nenhuma exigência de 

observância de uma determinada ordem no que tange aos apelidos de 

família, seja no momento do registro do nome do indivíduo, seja por 

ocasião da sua posterior retificação. Precedentes jurisprudenciais da 

Corte e STJ. Viável, portanto, que o sobrenome materno seja incluído 

depois do paterno, como pretende o autor/apelante. DERAM PROVIMENTO. 

(TJ-RS, Apelação Cível Nº 70069968436, 8ª Câmara Cível, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 15/09/2016). Grifei. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para que seja efetuada a retificação do 

assento de nascimento da requerente, devendo constar o sobrenome de 

seu genitor “Martins”, passando a se chamar “DOLORES MARIA MARTINS 

DOS SANTOS”. Transitada esta em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Macaúbas/BA, nos 

termos do §9º, do artigo 109, da Lei 6.015/1973. Sem custas, ante a 

gratuidade da justiça. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006841-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (REQUERENTE)

W. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1006841-05.2019.8.11.0015 Vistos. Intimem-se as partes para se 

manifestarem em cinco dias sobre o estudo carreado, declinando em 

acordo os horários fixos do período de convivência, bem como quanto a 

guarda em residência fixa, para a adequada rotina do menor, sob pena de 

não homologação do acordo no referido ponto. Após, abra-se vistas dos 

autos ao Ministério Público em 30 dias. Em seguida, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de março de 2020. GLEIDSON DE OLIVEIRA 

GRISOSTE BARBOSA Juiz de Direito #

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012189-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. A. (AUTOR(A))

B. G. P. B. (AUTOR(A))

R. R. P. B. (AUTOR(A))

B. D. P. B. (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO OAB - MT0016135A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. B. (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: 

1012189-72.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado pelas partes (Id. 

17471426). 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, expeça-se o necessário e arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 2 de julho de 

2019. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012553-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. V. D. S. (AUTOR(A))

C. V. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE CASTRO FERNANDES OAB - SP201342 (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: 

1012553-44.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado pelas partes (Id. 

16569299). 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, expeça-se o necessário e arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 30 de outubro de 

2019. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012665-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. D. B. (AUTOR(A))

S. D. L. (AUTOR(A))

M. E. D. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. B. (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: 

1012665-13.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado pelas partes (Id. 

11535638). 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, 28 de junho de 2019. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002655-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. C. L. (AUTOR(A))

G. P. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO OAB - MT0018125A (ADVOGADO(A))

ARTUR DOS SANTOS CARVALHO OAB - MT21804/O (ADVOGADO(A))

LEANDRO OLIVEIRA KAISER OAB - MT16513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. L. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO OAB - MT0018125A (ADVOGADO(A))

LEANDRO OLIVEIRA KAISER OAB - MT16513/O (ADVOGADO(A))

ARTUR DOS SANTOS CARVALHO OAB - MT21804/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMILIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1002655-07.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado pelas partes de ID. 

11862660. 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. 4. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 5. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de janeiro de 

2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito %

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004841-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. V. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (REU)

E. V. D. S. V. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (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: 

1004841-03.2017.8.11.0015 Vistos etc. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos 

autos pelas partes (ID. 25463052). 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. 
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Sinop/MT, 11 de novembro de 2019. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008928-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BORGES DE SOUZA OAB - MG161085 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. S. P. R. (REU)

M. M. S. 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: 

1008928-02.2017.8.11.0015 Vistos. 1. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado entre as partes (Id. 

13257828). 2. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

b, do Código de Processo Civil. 3. Sem custas. Sem condenação em 

honorários. 4. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 5. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 04 de junho de 2019. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito $

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002267-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES COIMBRA OAB - MT17065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. P. (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 Número do Processo: 

1002267-70.2018.8.11.0015 Vistos. Trata-se de Ação de Alimentos 

proposta por Iveti Rodrigues de Oliveira em face de Angelo Roberto Pivetti, 

em que foi determinada a emenda da petição inicial, a fim de incluir as 

alimentadas no polo ativo da lide, haja vista que o direito a alimentos 

consubstancia-se em direito personalíssimo. Contudo, intimada por meio do 

patrono, a parte autora não se manifestou no prazo concedido (id 

19560708). É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em 

vista que a petição inicial não atendeu aos requisitos do art. 319, do 

Código de Processo Civil, não tendo a parte autora atendido a 

determinação deste Juízo, embora devidamente intimada, com fundamento 

no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do aludido 

diploma legal. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, observando as formalidades legais. 

Sinop/MT, 29 de abril de 2019. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE 

BARBOSA Juiz de Direito #

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003598-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. N. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE MARIA DINIZ SILVA OAB - TO5910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do 

Processo:1003598-19.2020.8.11.0015 Vistos. 1. Cumpra-se, servindo a 

carta precatória de mandado. 2. Após, observadas as formalidades legais, 

devolva-se com as nossas homenagens. Sinop/MT, 30 de março de 2020. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito %

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006119-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE LOPES DA SILVA OAB - SP263254 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. D. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006119-05.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. Tentada a intimação pessoal da 

parte autora para comparecer a audiência designada, conforme certidão 

acostada aos autos (id 18947857), foi constatada sua mudança de 

endereço, além de que restou infrutífera a carta de intimação expedida 

com a finalidade de intimar a parte autora a dar prosseguimento ao feito (id 

19481827). Logo, estando os autos paralisados em virtude da ausência de 

andamento da parte autora, tem-se que a mesma abandonou a causa por 

período de tempo superior a trinta (30) dias. Anoto, ainda, que 

“presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebida pessoalmente pela parte interessada, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido definitivamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. 2. Em 

consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, in 

fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo. 3. Sem 

sucumbência, ante a gratuidade da justiça. 4. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

após as baixas e anotações de estilo. Sinop/MT, 10 de julho de 2019. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013124-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. S. (AUTOR(A))

G. R. D. S. (AUTOR(A))

J. R. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1013124-15.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado pelas partes (Id. 

11535876). 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, 28 de junho de 2019. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 110447 Nr: 2843-95.2009.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMD, SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de processo cujo devedor de alimentos fora preso em 

decorrência do cumprimento do mandado de prisão civil retro decretada.
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 Por meio do HC coletivo n. 1007514-09.2020.8.11.0000, fora concedida 

liminar para que o cumprimento das prisões civis por devedores de 

alimentos do Estado de Mato Grosso fosse dado em regime domiciliar.

Analisando o caso, nota-se que a prisão fora decretada sem a nomeação 

prévia de Curador Especial, uma vez que se trata de devedor citado por 

edital.

Se assim é, antes de se cogitar de prisão domiciliar, ou da prisão em 

regime fechado (caso a liminar do HC não se mantenha doravante), hei por 

bem suspender a prisão civil do ora devedor e oportunizar a sua prévia 

manifestação no prazo de 03 (três) dias, do qual deve ser intimado por 

ocasião do cumprimento do presente alvará de soltura, sem prejuízo de 

futura decretação pelo prazo restante ainda não cumprido, caso não 

pague e nem seja acolhida a sua justificativa.

Cumpra-se imediatamente, servindo a presente como alvará de soltura e 

expediente intimatório quanto ao prazo de 03 dias para apresentação de 

justificativa.

Após, certificado o decurso do prazo retro, manifeste-se a parte credora 

em 15 dias e, em seguida, vista ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Sinop-MT, 27/03/2020.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

 Juiz de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003601-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON PEDROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003601-71.2020.8.11.0015 AUTOR(A): JOELSON PEDROSA DOS 

SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I - 

INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de seu ADVOGADO, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, JUNTAR aos AUTOS a PETIÇÃO INICIAL. II - 

Oportunamente, CONCLUSO para apreciação da LIMINAR. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009060-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VIAN (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)

 

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 

#1009060-25.2018.8.11.0015 AUTOR(A): LUIZ VIAN REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Vistos etc. Trata-se de 

“ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência” proposta por Luiz Vian, por meio de 

advogado constituído, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município 

de Sinop. A presente ação tem por objeto obrigar os requeridos a realizar 

o procedimento denominado “procedimento cirúrgico de revascularização 

miocárdica”. O autor juntou documentos comprobatórios de suas 

alegações. A tutela antecipada foi deferida em parte, excluindo a fixação 

de multa diária. A parte autora informou nos autos acerca do não 

cumprimento da decisão, pugnando pelo bloqueio das contas dos entes 

requeridos. Foi então deferido o bloqueio na forma requerida. O 

procedimento foi realizado e os documentos comprobatórios colacionados 

aos autos. Posteriormente, o valor despendido para a realização do 

procedimento foi levantado por alvará. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação alegando, em sede preliminar, a ausência de 

interesse processual. No mérito afirmou não poder desrespeitar as leis 

orçamentárias. Trouxe à baila o princípio da reserva do possível e os 

perigos das “escolhas trágicas”, citando entendimento do Ministro Luís 

Roberto Barroso. Alegou que a procedência da presente ação culmina em 

afronta aos princípios da isonomia e do acesso universal à saúde. Por fim, 

defendeu a impertinência de multa diária. A prefeitura de Sinop, por sua 

vez, alegou ser parte ilegitima para figurar no presente processo. Trouxe 

igualmente a alegação de reserva do possível, pugnando pela 

improcedência dos pedidos feitos na inicial. A parte autora impugnou as 

contestações. Eis o breve relato. Decido. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção de 

outras provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, passo a decidir. Preliminarmente, impende consignar que as 

preliminares suscitadas serão julgadas junto ao mérito. Pois bem. Como 

cediço, é devida a prestação da atividade pelos réus à paciente, que, no 

presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados, sofrer 

do mal que alega e a necessidade de tratamento médico especializado. A 

autora, no presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos 

juntados, necessitar do procedimento cirúrgico de revascularização 

miocárdica, o qual só foi realizado após deferimento da tutela antecipada e 

bloqueio de bens nas contas dos réus. A Constituição da República 

Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da 

pessoa humana, que é considerada o núcleo axiológico do 

constitucionalismo contemporâneo, representa, pois, o valor supremo que 

irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem 

normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais. O direito 

à saúde é assegurado a todos pela Constituição da República de 1988, 

nos termos do seu artigo 6º, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 6º: São 

direitos sociais a educação, a saúde, 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. Esse direito 

fundamental representa consequência constitucional indissociável do 

direito à vida: Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade [...] A saúde está garantida na 

Carta Magna como um direito de todos, como afirma o artigo 196 onde diz 

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 a promoção, proteção e recuperação”. (grifei) A compreensão do 

bem jurídico “vida”, por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da 

Constituição Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência 

digna, e não apenas em continuar vivo. A Constituição protege, portanto, a 

cura e a prevenção de doenças através de medidas que asseguram a 

integridade física e psíquica do ser humano como consequência direta do 

fundamento da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a saúde é um 

dever do Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos 

contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar 

condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços 

de saúde. Vale ressaltar que a competência quanto à responsabilidade do 

poder Público é comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios e 

que estes deverão “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas portadoras de deficiência”, segundo art. 23, inciso II, 

da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido é que a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do julgamento de recurso 

repetitivo que gerou o seguinte tema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 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 ). No caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o 

procedimento requerido encontra-se comprovado de acordo com as 

provas que instruíram a inicial. A impossibilidade financeira alegada pelos 
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requeridos não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Ademais, os entes público sequer comprovaram a incapacidade 

financeira para o custeio da cirurgia requerida. Trago à lume o 

entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - 

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - MEDICAMENTO - 

NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Não destoa desse entendimento o seguinte 

julgado proferido em fevereiro de 2020, pelo egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA E CHAMAMENTO AO PROCESSO - 

PRELIMINARES REJEITADAS -  FORNECIMENTO DE 

EXAMES/MEDICAMENTOS/TRATAMENTOS - IMPRESCINDIBILIDADE — 

COMPROVAÇÃO - EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA GARANTIR A 

EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM O CUMPRIMENTO 

ADEQUADO DA DECISÃO JUDICIAL DIREITO À SAÚDE - DEVER 

CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - CRIANÇA - 

LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL – 

IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Entendo que não é o caso de 

reconhecer a ilegitimidade passiva do Município Agravante, uma vez que a 

solidariedade é a viga mestra do Sistema Único de Saúde. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias 

indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). “O tratamento médico 

adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, 

responsabilidade solidária dos entes federados, sujeitos estes a figurar no 

polo passivo, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe 

falar em chamamento ao processo . (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz 

Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. A norma do art. 196 da carta Magna não pode 

ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão 

orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe 

aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios 

necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde. Não há que se 

falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não 

existe comprovação nos autos de que os entes demandados não 

possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. (N.U 

0010351-55.2014.8.11.0003, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2020, 

Publicado no DJE 27/02/2020) Assim, o Estado (lacto sensu) não pode 

deixar de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, 

sob a justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é de rigor. III. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas 

Secretarias de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela 

antecipada. Confirmo a antecipação da tutela anteriormente concedida. Por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os 

requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno os requeridos ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, dividindo igualmente em 5% para cada unidade 

federativa. Determino o imediato levantamento de eventuais valores 

bloqueados em decorrência do presente feito. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após, o trânsito em julgado da presente sentença, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. De Jaciara para Sinop, 27 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006963-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR OAB - MT0013735A-O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (ADVOGADO(A))

 

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 

#1006963-86.2017.8.11.0015 AUTOR(A): PAULO VIEIRA DA SILVA REU: 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP Vistos etc. I – Considerando a 

NECESSIDADE da realização da PERÍCIA para comprovação da 

INCAPACIDADE LABORATIVA do REQUERENTE, DETERMINO a INCLUSÃO 

dos presentes autos no PRÓXIMO MUTIRÃO DE PERÍCIAS que este JUÍZO 

irá REALIZAR; II– Outrossim, DETERMINO a EXCLUSÃO da Dra. Fabiana 

Frigeri Jandrey como Procuradora da Requerida PreviSinop – Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop-MT, conforme 

solicitado em ID. 17571309, e em seguida INCLUSÃO do ATUAL 

PROCURADOR devendo as NOVAS INTIMAÇÕES serem feitas em SEU 

NOME; III - AGUARDE-SE os autos em CARTÓRIO até o INÍCIO dos 

TRABALHOS para a realização do PRÓXIMO MUTIRÃO DE PERÍCIAS; IV – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003485-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003485-70.2017.8.11.0015 AUTOR: 

CONSTANTINO ALVES DE ALMEIDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – DETERMINO a INTIMAÇÃO da douta 

Advogada signatária da PETIÇÃO constante no ID. 9322686 para que, no 

prazo de 15 dias, JUNTE aos autos seu INSTRUMENTO de MANDATO, nos 

termos do art. 104 do CPC/2015, bem como ESCLAREÇA eventual 

PREVENÇÃO entre esta DEMANDA e a AÇÃO sob o nº 1008094-96.2017; 

II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005528-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR LOURENCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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 

#1005528-77.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ITAMAR LOURENCO DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Vistos etc. Trata-se de 

“ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c 

pedido de tutela de urgência satisfativa” proposta pela Defensoria Pública 
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do Estado de Mato Grosso, tutelando os interesses de Itamar Lourenço da 

Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso. A presente ação tem por 

objeto obrigar os requeridos a realizar o procedimento denominado 

“CIRURGIA DE DUPLA TROCA VALVAR ”. O autor juntou documentos 

comprobatórios de suas alegações. A tutela antecipada foi deferida. A 

Defensoria Pública informou nos autos acerca do não cumprimento da 

decisão, pugnando pelo bloqueio das contas dos entes requeridos. Foi 

então deferido o bloqueio na forma requerida. O procedimento foi realizado 

e os documentos comprobatórios colacionados aos autos. Posteriormente, 

o valor despendido para a realização do procedimento foi levantado por 

alvará. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando, em 

sede preliminar, a ausência de interesse processual. No mérito afirmou 

não poder desrespeitar as leis orçamentárias. Trouxe à baila o princípio da 

reserva do possível e os perigos das “escolhas trágicas”, citando 

entendimento do Ministro Luís Roberto Barroso. Alegou que a procedência 

da presente ação culmina em afronta aos princípios da isonomia e do 

acesso universal à saúde. Por fim, defendeu a impertinência de multa 

diária. Em que pese não ser parte na demanda, a prefeitura de Sinop 

apresentou contestação oportunidade em que alegou ser parte ilegitima 

para figurar no presente processo. Trouxe igualmente a alegação de 

reserva do possível, pugnando pela improcedência dos pedidos feitos na 

inicial. A Defensoria Pública impugnou as contestações. Eis o breve relato. 

Decido. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, 

pois não há necessidade de produção de outras provas. Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. 

Preliminarmente, impende consignar que as preliminares suscitadas serão 

julgadas junto ao mérito. Pois bem. Como cediço, é devida a prestação da 

atividade pelo réu à paciente, que, no presente caso, comprovou nos 

autos, pelos documentos juntados, sofrer do mal que alega e a 

necessidade de tratamento médico especializado. O autor, no presente 

caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados, necessitar do 

procedimento denominado CIRURGIA DE DUPLA TROCA VALVAR, o qual 

só realizado após deferimento da tutela antecipada e bloqueio de bens na 

conta do réu. A Constituição da República Federativa do Brasil possui, 

entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que é 

considerada o núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, 

representa, pois, o valor supremo que irá informar a criação, a 

interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos 

direitos e das garantias fundamentais. O direito à saúde é assegurado a 

todos pela Constituição da República de 1988, nos termos do seu artigo 

6º, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 6º: São direitos sociais a educação, 

a saúde, 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. Esse direito fundamental representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida: Art. 5º: Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...] A saúde está garantida na Carta Magna como um direito 

de todos, como afirma o artigo 196 onde diz 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 a promoção, 

proteção e recuperação”. (grifei) A compreensão do bem jurídico “vida”, 

por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da Constituição 

Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência digna, e não 

apenas em continuar vivo. A Constituição protege, portanto, a cura e a 

prevenção de doenças através de medidas que asseguram a integridade 

física e psíquica do ser humano como consequência direta do fundamento 

da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a saúde é um dever do 

Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos 

contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar 

condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços 

de saúde. Vale ressaltar que a competência quanto à responsabilidade do 

poder Público é comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios e 

que estes deverão “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas portadoras de deficiência”, segundo art. 23, inciso II, 

da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido é que a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do julgamento de recurso 

repetitivo que gerou o seguinte tema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 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 ). No caso em tela, o direito de o requerente ter assegurado o 

procedimento requerido encontra-se comprovado de acordo com as 

provas que instruíram a inicial. A impossibilidade financeira alegada pelo 

requerido não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, direito 

constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Trago à lume o entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA 

NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Assim, o Estado não pode deixar de fornecer o 

tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a justificativa de 

que o Estado age com base em normas, diretrizes e portarias do Ministério 

da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação não pode inviabilizar o 

direito da requerente, uma vez que o direito à saúde está assegurado na 

Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer bloqueios impostos 

por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o 

acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos expostos na inicial, 

vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo requerente, razão 

pela qual o deferimento do pedido é imprescindível. III. DISPOSITIVO. 

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio da respectiva Secretaria de Saúde, confirmando a 

decisão conferida em sede de tutela antecipada. Confirmo a antecipação 

da tutela anteriormente concedida. Por conseguinte, extingo o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o requerido em custas, ante sua 

prerrogativa. Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários 

advocatícios, face ao disposto na súmula 421 do STJ. Determino o 

imediato levantamento de eventuais valores bloqueados em decorrência 

do presente feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, o trânsito 

em julgado da presente sentença, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. De Jaciara para 

Sinop, 30 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010653-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOLON FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1010653-89.2018.8.11.0015. Vistos. 

Considerando que houve a angularização processual, intimem-se os 

requeridos para se manifestarem quanto ao pedido de desistência (Id. 
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19564385), no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §4º do 

CPC. Cumpra-se. De Jaciara/MT para Sinop/MT, 30 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003164-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO MACIEL DE ANDRADE (REQUERIDO)

ANDRADE TABACARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA LUCHOSKI DE ANDRADE (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 

#1003164-30.2020.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ANDRADE TABACARIA LTDA - ME, MARIA APARECIDA 

LUCHOSKI DE ANDRADE, ADAO MACIEL DE ANDRADE 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: 1003164-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO MACIEL DE ANDRADE (REQUERIDO)

ANDRADE TABACARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA LUCHOSKI DE ANDRADE (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 

#1003164-30.2020.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ANDRADE TABACARIA LTDA - ME, MARIA APARECIDA 

LUCHOSKI DE ANDRADE, ADAO MACIEL DE ANDRADE 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: 1003164-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO MACIEL DE ANDRADE (REQUERIDO)

ANDRADE TABACARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA LUCHOSKI DE ANDRADE (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 

#1003164-30.2020.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ANDRADE TABACARIA LTDA - ME, MARIA APARECIDA 

LUCHOSKI DE ANDRADE, ADAO MACIEL DE ANDRADE 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005093-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES QUINTILHANO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1005093-35.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 31.478,65 PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO:MOISES 

QUINTILHANO COSTA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para querendo manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,30 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000757-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1000757-85.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:GILMAR DE OLIVEIRA SILVA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

apelação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,30 de 

março de 2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011789-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA CELANT FELIPETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1011789-24.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:JUREMA CELANT FELIPETTO POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

e outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

apelação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,30 de 

março de 2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002322-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZ CAROLINA FERDINANDO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1002322-84.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO:ELIZ CAROLINA 

FERDINANDO POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo manifestar-se à respeito da(s) apelação(ões) apresentada(s) 

que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,30 de março de 2020. SEDE DA 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000693-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE ELISABETE SCHMIDT FREDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1000693-75.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:DULCE ELISABETE SCHMIDT FREDER POLO PASSIVO:MUNICIPIO 

DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

apelação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,30 de 

março de 2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011721-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVO JOAO ZIMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KARASIAKI OAB - MT19766/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SINOP (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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 

#1011721-74.2018.8.11.0015 REQUERENTE: IVO JOAO ZIMMER 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. A parte autora foi intimada para emenda a 

inicial, deixando transcorrer o prazo sem manifestação. Assim, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único, a petição inicial deve ser indeferida, in 

verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Logo, uma 

vez descumprida a determinação judicial, a extinção do feito é de rigor. 

Conclusão: Ante o exposto, julgo extinto o processo nos termos do artigo 

485, inciso I, do CPC. Custas pelo autor. P.R.I Certifique-se o trânsito em 

julgado e, após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. De 

Jaciara para Sinop, 28 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003387-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BARBOSA DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 

#1003387-80.2020.8.11.0015 AUTOR: ROSELI BARBOSA DANTAS REU: 

MUNICIPIO DE SINOP 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: 1003386-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MATIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 

#1003386-95.2020.8.11.0015 AUTOR: IVONE MATIAS REU: MUNICIPIO DE 

SINOP 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: 1003385-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN TODESCATTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 

#1003385-13.2020.8.11.0015 AUTOR: CARMEN TODESCATTO DE 
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OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE SINOP 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: 1003515-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROGERIO GUERRA BESSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 

#1003515-03.2020.8.11.0015 AUTOR(A): FERNANDO ROGERIO GUERRA 

BESSA REU: MUNICIPIO DE SINOP 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002182-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (EXECUTADO)

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 

#1002182-50.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: MIGUEL JOSE FERREIRA Vistos etc. I – Inicialmente REVOGO 

o DESPACHO de Id. 18033996. II - Trata-se de Execução Fiscal promovida 

pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da 

Lei 6.830/80). III - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I 

da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da 

LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. IV - Em caso de 

pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por 

cento) do valor da ação. V – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, 

§ 2º do CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1007590-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO GARCIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO AMERICO VIEIRA OAB - MT0008726A (ADVOGADO(A))

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 

#1007590-90.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: MAURO SERGIO GARCIA Vistos etc. I - 

DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007885-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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 

#1007885-30.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Perscrutando os autos, verifica-se que o Executado DEIXOU DECORRER o 

PRAZO sem a apresentação de IMPUGNAÇÃO, conforme determinado no 

ITEM “III” do DESPACHO de ID. 11770404, sendo CERTIFICADO em ID. 

24189239; II – Nesse sentido, nos termos do DESPACHO INICIAL (ID. 

11770404), em caso de inércia da parte Executada, ficam 

HOMOLOGADOS os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente, sendo 

DETERMINADA a EXPEDIÇÃO de Precatório Requisitório ou Requisição de 

Pequeno Valor, o que, ainda, não foi cumprido, razão pela qual INDEFIRO, 

por ora, o PEDIDO de BLOQUEIO JUDICIAL formulado em ID. 30791555, na 

medida em que o Executado apenas foi INTIMADO para oferecimento de 

IMPUGNAÇÃO e não para PAGAMENTO mediante Precatório ou RPV, de 

modo que eventual INADIMPLÊNCIA é que ensejará o BLOQUEIO JUDICIAL; 

III – Sendo assim, CUMPRA-SE a parte final do ITEM “V” do DESPACHO 

INICIAL de ID. 11770404; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 30 de 

março de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001568-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):
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MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001568-45.2019.8.11.0015 REQUERENTE: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Diante do PETITÓRIO de ID. 30587232, o Requerente INFORMA a 

INADIMPLÊNCIA do Requerido com relação ao MÊS de Janeiro/2020, de 

modo que, tal como vem sendo procedido, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO do 

Requerido para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

MANIFESTE-SE de forma ESPECÍFICA quanto à previsão de EFETIVAÇÃO 

do REPASSE eventualmente em ATRASO (Janeiro/2020), conforme 

NOTICIADO no referido PETITÓRIO, devendo, DECORRIDO o PRAZO, seja 

CERTIFICADO e feito os autos em CONCLUSÃO para deliberação; II – 

DECORRIDO o PRAZO, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 30 de março de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003613-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER LUIS MACIEL (AUTOR(A))

MIRIAN DOS PRAZERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 

#1003613-85.2020.8.11.0015 AUTOR(A): MIRIAN DOS PRAZERES, 

SANDER LUIS MACIEL REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Em que 

pese a SOLIDARIEDADE da RESPONSABILIDADE pela prestação de 

SERVIÇOS de SAÚDE a todos os ENTES FEDERATIVOS e a possibilidade 

de o cidadão promover a respectiva ação em face de qualquer deles, não 

se pode descuidar que a POLARIZAÇÃO em um ÚNICO Ente, sendo este o 

Município, acaba por DESRESPEITAR o SISTEMA ÚNICO criado pela 

Constituição Federal e ONERAR em demasia justamente o ENTE mais 

DESPROVIDO FINANCEIRAMENTE da Federação. O Judiciário, não pode, 

neste passo, omitir-se no resguardo e otimização do dinheiro público, e, no 

caso de medicamentos ou tratamentos de alto custo, e necessária a 

intervenção regionalizada, de modo, inclusive, a permitir a identificação 

das carências da população e formulação de políticas públicas 

adequadas. Neste passo, em termos processuais, NECESSÁRIO o 

INGRESSO do ESTADO de MATO GROSSO nesta demanda, a fim de 

possibilitar produção de defesa, eis que, uma vez condenado, o Município 

poderá, via regressiva, com base nos protocolos do SUS, acionar o 

Estado, que, então, não poderá debater sobre o medicamento ou 

tratamento requerido, sua necessidade, seu uso, o tempo de uso, entre 

outras questões que serão discutidas nesta causa. Portanto, a fim de se 

dar EFETIVIDADE à PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL à SAÚDE, de rigor a 

INCLUSÃO do ESTADO do MATO GROSSO no POLO PASSIVO da 

presente demanda. Para tanto, DETERMINO as RETIFICAÇÕES de estilo no 

SISTEMA PJE. II – Dessa forma, CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO TJ-MT/OE 

nº 09, de 25/07/2019, que dispõe sobre a ALTERAÇÃO de COMPETÊNCIA 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande, a qual passa a “processar e julgar, exclusivamente, os feitos 

relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e 

Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de 

Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente 

e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do 

Estado” (Anexo I), bem como que “sem prejuízo da competência absoluta 

de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam 

os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor 

desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, 

com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de 

cumprimento de sentença” (art. 2º). CONSIDERANDO a PORTARIA nº 

29/2019-CM, de 23/09/2019, a qual autoriza “a partir de 30 de setembro de 

2019, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, o 

início da distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública 

para a la Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande, bem como a redistribuição dos atuais processos da 1a Vara da 

Fazenda Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande” (art. 1º). DETERMINO a IMEDIATA REDISTRIBUIÇÃO do 

presente feito para a 1ª VARA ESPECIALIZADA da FAZENDA PÚBLICA da 

COMARCA de VÁRZEA GRANDE. III – INTIME-SE a PARTE AUTORA. Às 

providências. Cumpra-se.
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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 

#1003601-71.2020.8.11.0015 AUTOR(A): JOELSON PEDROSA DOS 

SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA proposta por JOELSON PEDROSA DOS SANTOS 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz 

a inicial que “a parte Requerente auferiu o benefício de auxílio-doença 

acidentário NB 91/625.341.024-9, no período de 04.11.2018 até a data de 

20.12.2018, em virtude de acidente de trabalho que lhe ocasionou 

amputação parcial da falange distal do polegar esquerdo – CID S 62.6.”. 

Informa que “após decorrido o prazo de gozo de auxílio-doença por 

acidente de trabalho B91, no entanto, o segurado restou com lesões 

consolidadas (amputação parcial da falange distal do polegar esquerdo)”. 

Salienta que “em que pese ter sido avaliado capaz de desempenhar 

atividades laborais, o fato é que o Segurado se manteve com redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do que 

exprime a legislação relacionada.”. Por essas razões, REQUER, “que seja 

deferida a antecipação dos efeitos da tutela, em caráter liminar, no sentido 

de obrigar a Ré a conceder o benefício previdenciário do auxílio acidente, 

no prazo máximo de 30 dias”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, apresenta 

os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade 

do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta 

com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é 

nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 
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“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. Compulsando os autos, diante dos documentos 

que instruem a petição inicial, verifica-se que restaram FRAGILIZADAS as 

ALEGAÇÕES da Autora em relação ao pleito da tutela antecipada. Isso 

porque há AUSÊNCIA de PROVAS que pudessem DEMONSTRAR a 

REDUÇÃO da CAPACIDADE FUNCIONAL necessária para a concessão do 

beneficio pleiteado. Com isso, não há indícios neste primeiro contato com 

os autos, de que haja redução da capacidade laborativa da parte 

Requerente no desempenho de suas funções, em decorrência do acidente 

de trabalho, pelo que não restam comprovados, neste juízo de cognição 

sumária, os requisitos para concessão do benefício, em especial pelo fato 

que deve restar demonstrada a redução da capacidade funcional do 

acidentado para a concessão de tal benefício. Ademais, o laudo médico 

carreado aos autos, não demonstra se houve incapacidade ou redução da 

capacitada laborativa da parte Autora, apenas uma indicação médica de 

sua situação, sendo que somente a realização da prova pericial judicial é 

que poderá efetivamente verificar as condições laborativas dela, 

qualificando-as. A propósito excerto de julgado: APELAÇÃO. 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO 

ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE 

LABORATIVA HABITUAL. NÃO NECESSIDADE DE HAVER LIAME ENTRE O 

TRABALHO E O ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao 

fazer a leitura "fria" do art ; 86 da Lei 8.213/91 subentendesse que o 

auxilio acidente é devido a acidentes provenientes de qualquer natureza, 

quando da lesão sofrida originar sequelas permanentes que impliquem 

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Uma 

vez comprovado através de laudo pericial que houve redução da 

capacidade laborativa, não há que se falar em indeferimento do benefício 

o qual é um valor a mais pago pelo INSS, podendo cumular com o 

recebimento do salário. 3. Recurso conhecido e provido em dissonância 

com o parecer ministerial. (TJ-AM - AC: 06328929220188040001 AM 

0632892-92.2018.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa 

Figueiredo, Data de Julgamento: 25/11/2019, Primeira Câmara Cível, Data 

de Publicação: 26/11/2019). Grifo Nosso Logo, ausente o “fumus bonis 

iuris” da presente ação, eis que não se tem comprovada se as sequelas 

decorrentes do acidente de trabalho REDUZEM a CAPACIDADE 

FUNCIONAL da parte Requerente, o INDEFERIMENTO é medida que se 

impõe. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO 

os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a AUTARQUIA 

REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 

183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, 

vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1010522-17.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ADRIANA REGINA DA SILVA 

TONIAL REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – DECISÃO DE SANEAMENTO; II - SEM CONCILIAÇÃO; III – PARTES 

REPRESENTADAS; IV – Pelo REQUERIDO Estado de Mato Grosso NÃO 

FORAM HASTEADAS PRELIMINARES. Por oportuno, cumpre consignar 

que, conforme CERTIDÃO em ID. 21125890 de 25/06/2019, o Requerido 

Município de Sinop, embora citado, deixou de oferecer contestação. 

INTEMPESTIVA, portanto, a CONTESTAÇÃO oferecida pelo Município de 

Sinop, em 11/11/2019, consoante peça acostada em ID. 26023766. Desse 

modo, o MUNICÍPIO DE SINOP reputa-se REVEL, contudo em se tratando de 

DIREITO INDISPONÍVEL, nos termos do art. 345 do Código Processual Civil, 

NÃO se pode falar em CONFISSÃO FICTA, NÃO produzindo os EFEITOS 

da REVELIA. Nesse sentido: “É orientação pacífica deste Superior Tribunal 

de Justiça segundo a qual não se aplica à FAZENDA PÚBLICA o efeito 

material da REVELIA, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem 

respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados 

indisponíveis” (AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena 

Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. 

Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/10/2013 e AgRg nos EDcl no 

REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

3/8/2012)” (STJ, REsp 1666289/SP) (grifo nosso). V – PROVAS: Pelo 

PETITÓRIO de ID. 25625543, o Estado de Mato Grosso pugna pela 

“produção de prova pericial, visando verificar a existência ou não de erro 

médico e/ou se o atraso na transferência para UTI Cardíaca Pediátrica foi 

determinante para ocorrer o evento morte da infante, decorrentes dos 

episódios de narrados pela autora em sua petição inicial”. INDEFIRO a 

produção de PROVA PERICIAL, com fulcro no art. 464, parágrafo 1º, 

inciso II, do CPC, diante da oitiva do Médico Chefe da UTI Infantil do Hospital 

Santo Antônio – Dr. André Vieira da Cruz e da equipe médica que atendeu 

o recém-nascido da Autora, na medida em que estes profissionais, 

independentemente de terem sido arrolados pela parte Autora, informarão 

os procedimentos médicos adotados em favor do recém-nascido. DEFIRO, 

portanto, a PRODUÇÃO da PROVA TESTEMUNHAL postulada pela parte 

Autora em ID. 25963271, por meio da oitiva do Médico Chefe da UTI Infantil 

do Hospital Santo Antônio – Dr. André Vieira da Cruz e da equipe médica 

que atendeu o recém-nascido da Autora. Dessa forma, caso ainda se 

faça necessário, este Juízo poderá inquirir médico especialista sobre 

eventual ponto controvertido que venha a persistir na causa, conforme 

disposição do art. 464, parágrafo 3º, do CPC. DESIGNO, então, AUDIÊNCIA 

de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 18/08/2020 às 14:30hrs. 

INTIMEM-SE as PARTES para APRESENTAREM o ROL de TESTEMUNHAS 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, parágrafos 4º e 

6º e artigo 450 do CPC. ADVIRTO quanto ao art. 455 do CPC/2015, que 

dispõe 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”. DETERMINO que seja COMUNICADO 

a este Juízo, com ANTECEDÊNCIA de 03 (três) dias da DATA da 

AUDIÊNCIA, quanto ao COMPARECIMENTO da (s) TESTEMUNHA (S) - art. 

455, §1º, CPC -, sendo que a INÉRCIA deste ATO importará na 

DESISTÊNCIA da INQUIRIÇÃO da respectiva testemunha, conforme § 3º do 

art. 455, CPC. VI – O PONTO CONTROVERTIDO reside em aferir se, o não 

atendimento pelos Requeridos na disponibilização de “Leito em UTI 

Pediátrica com equipe de cardiologia”, mediante ordem judicial exarada nos 

autos da “Ação de Obrigação de Fazer (concretização de direito 

fundamental) C/C Pedido de Antecipação de Tutela Específica” (Código 

Apolo n. 225635), ensejou o óbito do recém-nascido da Autora. VII – DOU 

O FEITO COMO SANEADO; VIII – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1002968-94.2019.8.11.0015 AUTORA: CLEUSA MARIA 

MARTINS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

concessão de tutela antecipada de urgência proposta por CLEUSA MARIA 

MARTINS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE 

SINOP. A presente ação tem por objeto obrigar os requeridos a custear o 

procedimento denominado angioplastia para coronária direita com stent 
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farmacológico. A autora juntou documentos comprobatórios de suas 

alegações. A liminar foi deferida. O Município de Sinop apresentou 

contestação alegando ser parte ilegítima para figurar no presente 

processo. Trouxe igualmente a alegação de reserva do possível, 

pugnando pela improcedência dos pedidos feitos na inicial. Para 

cumprimento da liminar foi necessária à realização de penhora online nas 

contas do Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação alegando, em sede preliminar, a ausência de interesse 

processual. No mérito afirmou não poder desrespeitar as leis 

orçamentárias. Trouxe à baila o princípio da reserva do possível e os 

perigos das “escolhas trágicas”, citando entendimento do Ministro Luís 

Roberto Barroso. Alegou que a procedência da presente ação culmina em 

afronta aos princípios da isonomia e do acesso universal à saúde. Por fim, 

defendeu a impertinência de multa diária. O autor impugnou as 

contestações, pugnando pela procedência da ação. Eis o breve relato. 

Decido. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, 

pois não há necessidade de produção de outras provas. Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. 

Preliminarmente, impende consignar que as preliminares suscitadas serão 

julgadas junto ao mérito. Pois bem. Como cediço, é devida a prestação da 

atividade pelos réus à paciente, que, no presente caso, comprovou nos 

autos, pelos documentos juntados, sofrer do mal que alega e a 

necessidade de tratamento médico especializado. O autor, no presente 

caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados, necessitar do 

procedimento denominado angioplastia para coronária direita com stent 

farmacológico, o qual só foi realizado após deferimento da tutela 

antecipada e o bloqueio de verbas. A Constituição da República Federativa 

do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, 

que é considerada o núcleo axiológico do constitucionalismo 

contemporâneo, representa, pois, o valor supremo que irá informar a 

criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, 

sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais. O direito à saúde é 

assegurado a todos pela Constituição da República de 1988, nos termos 

do seu artigo 6º, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 6º: São direitos sociais 

a educação, a saúde, 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. Esse direito fundamental 

representa consequência constitucional indissociável do direito à vida: Art. 

5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...] A saúde está garantida na Carta Magna como um direito 

de todos, como afirma o artigo 196 onde diz 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 a promoção, 

proteção e recuperação”. (grifei) A compreensão do bem jurídico “vida”, 

por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da Constituição 

Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência digna, e não 

apenas em continuar vivo. A Constituição protege, portanto, a cura e a 

prevenção de doenças através de medidas que asseguram a integridade 

física e psíquica do ser humano como consequência direta do fundamento 

da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a saúde é um dever do 

Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos 

contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar 

condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços 

de saúde, hospitais, tratamentos, programas de prevenção e 

medicamentos. Vale ressaltar que a competência quanto à 

responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, 

segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido 

é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do 

julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 

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 ). Sendo assim, todos os entes da 

Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as 

competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da 

descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS 

têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos. No 

caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o procedimento 

requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que 

instruíram a inicial. A omissão do Estado e/ou Município em realizar as 

condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, 

configura ato lesivo. Outrossim, a impossibilidade alegada pelo Estado de 

Mato Grosso não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Trago à lume o entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA 

NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Assim, o Estado (lacto sensu) não pode deixar 

de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a 

justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pela 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

por CLEUSA MARIA MARTINS, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas Secretarias 

de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela antecipada. 

Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os 

requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno os requeridos ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, o 

trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. De Jaciara 

para Sinop, 27 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito.
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DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

concessão de tutela antecipada de urgência proposta por SANDRA MARA 

DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO 

DA SINOP. A presente ação tem por objeto obrigar os requeridos a 

custear a transferência da requerente para hospital credenciado junto ao 

SUS e providenciarem a realização de cirurgia na coluna vertebral. A 

autora juntou documentos comprobatórios de suas alegações. A tutela 

antecipada foi deferida (fls. 17/22). À fl. 40 foi informado a realização do 

procedimento pleiteado na inicial. O Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação alegando, em sede preliminar, ausência de interesse 

processual. No mérito afirmou não poder desrespeitar as leis 

orçamentárias. Trouxe à baila o princípio da reserva do possível e os 

perigos das “escolhas trágicas”, citando entendimento do Ministro Luís 

Roberto Barroso. Alegou que a procedência da presente ação culmina em 

afronta aos princípios da isonomia e do acesso universal à saúde. Por fim, 

defendeu a impertinência de multa diária. O Município de Sinop, por sua 

vez, pugnou pela não aplicação dos efeitos da revelia. Alegou ser parte 

ilegítima para figurar no presente processo. Trouxe igualmente a alegação 

de reserva do possível, pugnando pela improcedência dos pedidos feitos 

na inicial. A autora não impugnou as contestações. Eis o breve relato. 

Decido. Não obstante a intempestividade da contestação apresentada pelo 

Município de Sinop, determino que a peça permaneça nos autos para 

análise de suas razões (RT 764/275, RJTJESP 125/349, RJTJERGS 

179/261), notadamente porque inexiste previsão legal para o 

desentranhamento e a presunção de veracidade não se aplica ao caso em 

tela. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando 

o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção de outras provas. Então, atento aos princípios 

da economia e celeridade processual, passo a decidir. Preliminarmente, 

impende consignar que as preliminares suscitadas serão julgadas junto ao 

mérito. Pois bem. Como cediço, é devida a prestação da atividade pelos 

réus à paciente, que, no presente caso, comprovou nos autos, pelos 

documentos juntados, sofrer do mal que alega e a necessidade de 

tratamento médico especializado. A autora, no presente caso, comprovou 

nos autos, pelos documentos juntados, necessitar do procedimento 

cirúrgico na coluna vertebral, a qual só foi realizado após deferimento da 

tutela antecipada. A Constituição da República Federativa do Brasil possui, 

entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que é 

considerada o núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, 

representa, pois, o valor supremo que irá informar a criação, a 

interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos 

direitos e das garantias fundamentais. O direito à saúde é assegurado a 

todos pela Constituição da República de 1988, nos termos do seu artigo 

6º, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 6º: São direitos sociais a educação, 

a saúde, 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. Esse direito fundamental representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida: Art. 5º: Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...] A saúde está garantida na Carta Magna como um direito 

de todos, como afirma o artigo 196 onde diz 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 a promoção, 

proteção e recuperação”. (grifei) A compreensão do bem jurídico “vida”, 

por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da Constituição 

Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência digna, e não 

apenas em continuar vivo. A Constituição protege, portanto, a cura e a 

prevenção de doenças através de medidas que asseguram a integridade 

física e psíquica do ser humano como consequência direta do fundamento 

da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a saúde é um dever do 

Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos 

contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar 

condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços 

de saúde, hospitais, tratamentos, programas de prevenção e 

medicamentos. Vale ressaltar que a competência quanto à 

responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, 

segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido 

é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do 

julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 

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 ). Sendo assim, todos os entes da 

Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as 

competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da 

descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS 

têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos. No 

caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o procedimento 

requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que 

instruíram a inicial. A omissão do Estado e/ou Município em realizar as 

condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, 

configura ato lesivo. Outrossim, a impossibilidade alegada pelo Estado de 

Mato Grosso não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Trago à lume o entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA 

NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Assim, o Estado (lacto sensu) não pode deixar 

de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a 

justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

por SANDRA MARA DE OLIVEIRA, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas Secretarias 

de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela antecipada. 

Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os 

requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno os requeridos ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após, o trânsito em julgado da presente sentença, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. De Jaciara para Sinop, 30 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1005651-75.2017.8.11.0015 Requerente: LEONIR 

LUPATINI Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de 

urgência proposta por Leonir Lupatini em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e Município de Sinop. A presente ação tem por objeto obrigar os 

requeridos a custearem cirurgia de angioplastia coronariana. O autor 

juntou documentos comprobatórios de suas alegações. A tutela 

antecipada foi deferida. O Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação alegando que a procedência do pedido consubstancia 

afronta ao acesso universal à saúde. Alegou que a hipossuficiência da 

parte autora não restou comprovada. Defendeu a impertinência de multa 

diária. Por fim, sustentou que o valor a ser pago no procedimento cirúrgico 

deve respeitar a tabela do SUS. O Município de Sinop, por sua vez, alegou 

carência da ação por falta de interesse de agir. Afirmou ser parte ilegítima 

para figurar no polo passivo da ação. Trouxe igualmente a alegação de 

reserva do possível, pugnando pela improcedência dos pedidos feitos na 

inicial. À fl. 80 foi informada a realização do procedimento cirúrgico. Eis o 

breve relato. Decido. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do 

CPC, pois não há necessidade de produção de outras provas. Então, 

atento aos princípios da economia e celeridade processual, passo a 

decidir. Preliminarmente, impende consignar que as preliminares 

suscitadas serão julgadas junto ao mérito. Desde já cumpre refutar, na 

esteira da remansosa jurisprudência, o requerimento do Estado de Mato 

Grosso no que tange à fixação dos valores a serem gastos com a cirurgia 

à tabela do SUS. Ora, uma vez que a parte autora precisa se socorrer a 

hospitais particulares para ver tutelado seu direito constitucional à saúde, 

por óbvio, deve o Estado arcar com aquilo que foi efetivamente gasto. 

Caso tivesse exercido seu dever de prezar assistência à saúde do autor 

não precisaria se preocupar com os valores cobrados pela instituição 

particular. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL 

PARTICULAR. AUSÊNCIA LEITO HOSPITAL PÚBLICO. URGENCIA E 

GRAVIDADE DA PATOLOGIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM 

RESSARCIR. LIMITAÇÃO A TABELA DO SUS. IMPOSSIBILIDADE. De 

acordo com julgado do Supremo Tribunal Federal, são responsáveis 

solidários pela saúde todos os entes federados, porquanto se cuida de 

direito fundamental. Comprovada a necessidade urgente de cirurgia, bem 

como a ausência de leito em hospital público, a condenação do Estado, 

constitucionalmente responsável pelo atendimento à saúde da população, 

ao ressarcimento do hospital particular, é medida que se impõe. O Estado 

deve proceder ao pagamento dos valores efetivamente desembolsados e 

não de acordo com a tabela do SUS. (TJMG - Apelação Cível 

1.0223.15.010600-1/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/10/2018, publicação da súmula em 11/10/2018). 

Grifamos. Pois bem. Como cediço, é devida a prestação da atividade pelos 

réus ao paciente, que, no presente caso, comprovou nos autos, pelos 

documentos juntados, sofrer do mal que alega e a necessidade de 

tratamento médico especializado. O autor, no presente caso, comprovou 

nos autos, pelos documentos juntados, necessitar de cirurgia de 

angioplastia coronariana, a qual só foi realizada após deferimento da tutela 

antecipada. A Constituição da República Federativa do Brasil possui, entre 

seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que é considerada o 

núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, representa, pois, 

o valor supremo que irá informar a criação, a interpretação e a aplicação 

de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias 

fundamentais. O direito à saúde é assegurado a todos pela Constituição 

da República de 1988, nos termos do seu artigo 6º, que assim dispõe, “in 

verbis”: Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, 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. Esse direito fundamental representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida: Art. 5º: Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...] A saúde 

está garantida na Carta Magna como um direito de todos, como afirma o 

artigo 196 onde diz 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 a promoção, proteção e recuperação”. (grifei) A 

compreensão do bem jurídico “vida”, por sua vez, deve ser conjugada com 

o artigo 1°, III, da Constituição Federal, pois o direito à vida consiste no 

direito à subsistência digna, e não apenas em continuar vivo. A 

Constituição protege, portanto, a cura e a prevenção de doenças através 

de medidas que asseguram a integridade física e psíquica do ser humano 

como consequência direta do fundamento da dignidade da pessoa 

humana. Com efeito, a saúde é um dever do Estado porque é financiada 

por impostos que são pagos pelos contribuintes aos Municípios, Estados e 

União e estes têm que criar condições para que toda e qualquer pessoa 

tenha acesso aos serviços de saúde. Vale ressaltar que a competência 

quanto à responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência”, segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988. 

Nesse sentido é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se 

firmou por meio do julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte 

tema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 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 ). No caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o 

procedimento requerido encontra-se comprovado de acordo com as 

provas que instruíram a inicial. A impossibilidade financeira alegada pelos 

requeridos não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Ademais, os entes público sequer comprovaram a incapacidade 

financeira para o custeio da cirurgia requerida. Trago à lume o 

entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - 

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - MEDICAMENTO - 

NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Não destoa desse entendimento o seguinte 

julgado proferido em fevereiro de 2020, pelo egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA E CHAMAMENTO AO PROCESSO - 

PRELIMINARES REJEITADAS -  FORNECIMENTO DE 

EXAMES/MEDICAMENTOS/TRATAMENTOS - IMPRESCINDIBILIDADE — 

COMPROVAÇÃO - EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA GARANTIR A 

EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM O CUMPRIMENTO 

ADEQUADO DA DECISÃO JUDICIAL DIREITO À SAÚDE - DEVER 

CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - CRIANÇA - 

LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL – 

IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Entendo que não é o caso de 

reconhecer a ilegitimidade passiva do Município Agravante, uma vez que a 

solidariedade é a viga mestra do Sistema Único de Saúde. O direito à vida 
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e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias 

indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). “O tratamento médico 

adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, 

responsabilidade solidária dos entes federados, sujeitos estes a figurar no 

polo passivo, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe 

falar em chamamento ao processo . (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz 

Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. A norma do art. 196 da carta Magna não pode 

ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão 

orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe 

aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios 

necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde. Não há que se 

falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não 

existe comprovação nos autos de que os entes demandados não 

possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. (N.U 

0010351-55.2014.8.11.0003, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2020, 

Publicado no DJE 27/02/2020) Assim, o Estado (lacto sensu) não pode 

deixar de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, 

sob a justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é de rigor. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

por LEONIR LUPATINI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas Secretarias de Saúde, 

confirmando a decisão conferida em sede de tutela antecipada. Por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os 

requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno os requeridos ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, o 

trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. De Jaciara 

para Sinop, 30 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000249-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONI ALEX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA LEITE SCHU OAB - 042.004.591-08 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1000249-42.2019.8.11.0015 Vistos e examinados. Trata-se de 

“ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c 

pedido de tutela de urgência satisfativa” proposta pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do MUNICÍPIO DE SINOP. A presente ação tem por objeto obrigar os 

requeridos a realizar o procedimento denominado “internação em UTI para 

realização de intubação orotraqueal e colocação de ventilação mecânica”. 

O autor juntou documentos comprobatórios de suas alegações. A tutela 

antecipada foi deferida. A liminar foi cumprida pelo Município (fls. 43 e 45). 

A prefeitura de Sinop, por sua vez, alegou ser parte ilegítima para figurar 

no presente processo. Trouxe a alegação de reserva do possível, 

pugnando pela improcedência dos pedidos feitos na inicial. O Estado de 

Mato Grosso apresentou contestação alegando, em sede preliminar, a 

ausência de interesse processual. No mérito afirmou não poder 

desrespeitar as leis orçamentárias. Trouxe à baila o princípio da reserva 

do possível e os perigos das “escolhas trágicas”, citando entendimento do 

Ministro Luís Roberto Barroso. Alegou que a procedência da presente 

ação culmina em afronta aos princípios da isonomia e do acesso universal 

à saúde. Por fim, defendeu a impertinência de multa diária. A Defensoria 

Pública impugnou as contestações. Eis o breve relato. Decido. O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de 

produção de outras provas. Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Preliminarmente, impende 

consignar que as preliminares suscitadas serão julgadas junto ao mérito. 

Pois bem. Como cediço, é devida a prestação da atividade pelos réus à 

paciente, que, no presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos 

juntados, sofrer do mal que alega e a necessidade de tratamento médico 

especializado. A parte autora, no presente caso, comprovou nos autos, 

pelos documentos juntados, necessitar do procedimento descrito na inicial, 

qual seja, internação em UTI para realização de intubação orotraqueal e 

colocação de ventilação mecânica, o qual somente se realizou após o 

deferimento da tutela antecipada. A Constituição da República Federativa 

do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, 

que é considerada o núcleo axiológico do constitucionalismo 

contemporâneo, representa, pois, o valor supremo que irá informar a 

criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, 

sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais. O direito à saúde é 

assegurado a todos pela Constituição da República de 1988, nos termos 

do seu artigo 6º, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 6º: São direitos sociais 

a educação, a saúde, 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. Esse direito fundamental 

representa consequência constitucional indissociável do direito à vida: Art. 

5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...] A saúde está garantida na Carta Magna como um direito 

de todos, como afirma o artigo 196 onde diz 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 a promoção, 

proteção e recuperação”. (grifei) A compreensão do bem jurídico “vida”, 

por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da Constituição 

Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência digna, e não 

apenas em continuar vivo. A Constituição protege, portanto, a cura e a 

prevenção de doenças através de medidas que asseguram a integridade 

física e psíquica do ser humano como consequência direta do fundamento 

da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a saúde é um dever do 

Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos 

contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar 

condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços 

de saúde, hospitais, tratamentos, programas de prevenção e 

medicamentos. Vale ressaltar que a competência quanto à 

responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, 

segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido 

é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do 

julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 

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 ). Sendo assim, todos os entes da 

Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as 

competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da 

descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS 

têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos. No 

caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o procedimento 

requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que 

instruíram a inicial. A omissão do Estado e/ou Município em realizar as 

condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, 

configura ato lesivo. Outrossim, a impossibilidade alegada pelo Estado de 

Mato Grosso não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 
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humana. Trago à lume o entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA 

NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Assim, o Estado (lacto sensu) não pode deixar 

de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a 

justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível. III. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas 

Secretarias de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela 

antecipada. Confirmo a antecipação da tutela anteriormente concedida. Por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os 

requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno o Município de 

Sinop ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa. Deixo de condenar o Estado de Mato 

Grosso em honorários advocatícios, face ao disposto na súmula 421 do 

STJ. Determino o imediato levantamento de eventuais valores bloqueados 

em decorrência do presente feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Após, o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. De Jaciara para Sinop, 30 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005774-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DAS NEVES NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1005774-39.2018.8.11.0015 Vistos e examinados. Trata-se de 

“ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c 

pedido de tutela de urgência satisfativa” proposta pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do MUNICÍPIO DE SINOP. A presente ação tem por objeto obrigar os 

requeridos a realizar o procedimento denominado “cirurgia para correção 

de fratura, para evitar hemorragias e sequelas definitiva”. O autor juntou 

documentos comprobatórios de suas alegações. A tutela antecipada foi 

deferida. A parte autora informou nos autos acerca do não cumprimento 

da decisão, pugnando pelo bloqueio das contas dos entes requeridos. Foi 

então deferido o bloqueio na forma requerida. O procedimento foi realizado 

e os documentos comprobatórios colacionados aos autos. Posteriormente, 

o valor despendido para a realização do procedimento foi levantado por 

alvará. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando, em 

sede preliminar, a ausência de interesse processual. No mérito afirmou 

não poder desrespeitar as leis orçamentárias. Trouxe à baila o princípio da 

reserva do possível e os perigos das “escolhas trágicas”, citando 

entendimento do Ministro Luís Roberto Barroso. Alegou que a procedência 

da presente ação culmina em afronta aos princípios da isonomia e do 

acesso universal à saúde. Por fim, defendeu a impertinência de multa 

diária. A prefeitura de Sinop, por sua vez, alegou ser parte ilegitima para 

figurar no presente processo. Trouxe igualmente a alegação de reserva 

do possível, pugnando pela improcedência dos pedidos feitos na inicial. A 

Defensoria Pública impugnou as contestações. Eis o breve relato. Decido. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção de outras provas. Então, atento aos princípios 

da economia e celeridade processual, passo a decidir. Preliminarmente, 

impende consignar que as preliminares suscitadas serão julgadas junto ao 

mérito. Pois bem. Como cediço, é devida a prestação da atividade pelos 

réus à paciente, que, no presente caso, comprovou nos autos, pelos 

documentos juntados, sofrer do mal que alega e a necessidade de 

tratamento médico especializado. A parte autora, no presente caso, 

comprovou nos autos, pelos documentos juntados, necessitar do 

procedimento descrito na inicial, qual seja, cirurgia para correção de 

fratura, para evitar hemorragias e sequelas definitiva, o qual somente se 

realizou após o deferimento da tutela antecipada e bloqueio de bens nas 

contas dos réus. A Constituição da República Federativa do Brasil possui, 

entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que é 

considerada o núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, 

representa, pois, o valor supremo que irá informar a criação, a 

interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos 

direitos e das garantias fundamentais. O direito à saúde é assegurado a 

todos pela Constituição da República de 1988, nos termos do seu artigo 

6º, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 6º: São direitos sociais a educação, 

a saúde, 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. Esse direito fundamental representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida: Art. 5º: Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...] A saúde está garantida na Carta Magna como um direito 

de todos, como afirma o artigo 196 onde diz 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 a promoção, 

proteção e recuperação”. (grifei) A compreensão do bem jurídico “vida”, 

por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da Constituição 

Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência digna, e não 

apenas em continuar vivo. A Constituição protege, portanto, a cura e a 

prevenção de doenças através de medidas que asseguram a integridade 

física e psíquica do ser humano como consequência direta do fundamento 

da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a saúde é um dever do 

Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos 

contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar 

condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços 

de saúde, hospitais, tratamentos, programas de prevenção e 

medicamentos. Vale ressaltar que a competência quanto à 

responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, 

segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido 

é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do 

julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 

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 ). Sendo assim, todos os entes da 
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Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as 

competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da 

descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS 

têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos. No 

caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o procedimento 

requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que 

instruíram a inicial. A omissão do Estado e/ou Município em realizar as 

condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, 

configura ato lesivo. Outrossim, a impossibilidade alegada pelo Estado de 

Mato Grosso não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Trago à lume o entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA 

NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Assim, o Estado (lacto sensu) não pode deixar 

de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a 

justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível. III. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas 

Secretarias de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela 

antecipada. Confirmo a antecipação da tutela anteriormente concedida. Por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os 

requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno o Município de 

Sinop ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 05% 

sobre o valor atualizado da causa. Condeno o Estado de mato Grosso ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 05% sobre o 

valor atualizado da causa. Determino o imediato levantamento de eventuais 

valores bloqueados em decorrência do presente feito. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado da presente 

sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. De Jaciara para Sinop, 30 de março 

de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito
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Autos nº 1006961-82.2018.8.11.0015 Vistos e examinados. Trata-se de 

“ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c 

pedido de tutela de urgência satisfativa” proposta pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. 

A presente ação tem por objeto obrigar os requeridos a realizar o 

procedimento denominado “implante de marcapasso de câmara dupla 

transvenoso e UTI para suporte”. O autor juntou documentos 

comprobatórios de suas alegações. A tutela antecipada foi deferida. A 

parte autora informou nos autos acerca do não cumprimento da decisão, 

pugnando pelo bloqueio das contas dos entes requeridos. Foi então 

deferido o bloqueio na forma requerida. O procedimento foi realizado e os 

documentos comprobatórios colacionados aos autos. Posteriormente, o 

valor despendido para a realização do procedimento foi levantado por 

alvará. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando, em 

sede preliminar, a ausência de interesse processual. No mérito afirmou 

não poder desrespeitar as leis orçamentárias. Trouxe à baila o princípio da 

reserva do possível e os perigos das “escolhas trágicas”, citando 

entendimento do Ministro Luís Roberto Barroso. Alegou que a procedência 

da presente ação culmina em afronta aos princípios da isonomia e do 

acesso universal à saúde. Por fim, defendeu a impertinência de multa 

diária. A Defensoria Pública impugnou a contestação. Eis o breve relato. 

Decido. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, 

pois não há necessidade de produção de outras provas. Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. 

Preliminarmente, impende consignar que as preliminares suscitadas serão 

julgadas junto ao mérito. Pois bem. Como cediço, é devida a prestação da 

atividade pelo réu ao(à) paciente, que, no presente caso, comprovou nos 

autos, pelos documentos juntados, sofrer do mal que alega e a 

necessidade de tratamento médico especializado. A parte autora, no 

presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados, 

necessitar do procedimento descrito na inicial, qual seja, implante de 

marcapasso de câmara dupla transvenoso e UTI para suporte, o qual 

somente se realizou após o deferimento da tutela antecipada e bloqueio de 

bens nas contas dos réus. A Constituição da República Federativa do 

Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, 

que é considerada o núcleo axiológico do constitucionalismo 

contemporâneo, representa, pois, o valor supremo que irá informar a 

criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, 

sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais. O direito à saúde é 

assegurado a todos pela Constituição da República de 1988, nos termos 

do seu artigo 6º, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 6º: São direitos sociais 

a educação, a saúde, 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. Esse direito fundamental 

representa consequência constitucional indissociável do direito à vida: Art. 

5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...] A saúde está garantida na Carta Magna como um direito 

de todos, como afirma o artigo 196 onde diz 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 a promoção, 

proteção e recuperação”. (grifei) A compreensão do bem jurídico “vida”, 

por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da Constituição 

Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência digna, e não 

apenas em continuar vivo. A Constituição protege, portanto, a cura e a 

prevenção de doenças através de medidas que asseguram a integridade 

física e psíquica do ser humano como consequência direta do fundamento 

da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a saúde é um dever do 

Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos 

contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar 

condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços 

de saúde, hospitais, tratamentos, programas de prevenção e 

medicamentos. Vale ressaltar que a competência quanto à 

responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, 

segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido 

é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do 

julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema: 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 
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necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 

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 ). Sendo assim, todos os entes da 

Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as 

competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da 

descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS 

têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos. No 

caso em tela, o direito de o(a) requerente ter assegurado o procedimento 

requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que 

instruíram a inicial. A omissão do Estado e/ou Município em realizar as 

condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, 

configura ato lesivo. Outrossim, a impossibilidade alegada pelo Estado de 

Mato Grosso não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Trago à lume o entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA 

NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Assim, o Estado (lacto sensu) não pode deixar 

de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a 

justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível. III. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, por meio da respectiva Secretaria de Saúde, 

confirmando a decisão conferida em sede de tutela antecipada. Confirmo a 

antecipação da tutela anteriormente concedida. Por conseguinte, extingo o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido em custas, ante 

suas prerrogativas. Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em 

honorários advocatícios, face ao disposto na súmula 421 do STJ. 

Determino o imediato levantamento de eventuais valores bloqueados em 

decorrência do presente feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, 

o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se e arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. De Jaciara 

para Sinop, 30 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito
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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 

#1009326-12.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ELIZANGELA PAIVA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi 

admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada através de 

portaria para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. 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 – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 
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Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 
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EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 
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Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004793-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY APARECIDO GONCALVES JUNCHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

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 

#1004793-10.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SHIRLEY APARECIDO 

GONCALVES JUNCHER REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, 

visando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Aduz a inicial que a parte Autora foi 

admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada através de 

portaria para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. 

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para a parte 

Autora não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% 

(dois por cento) de cada ano de atividade exercida e sua incidência sob o 

13º salário e férias. Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 

2000, promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos 

efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por 

cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Discorreu sobre as deduções 

pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

quanto ao valor da causa e prescrição e, no mérito, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do REQUERIDO. 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 – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, 

que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois 

bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como 
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requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja 

de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 

complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 

apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas 

de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, 

preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações 

ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data 

do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 

1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados 

e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(07/05/2018 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 
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22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 
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Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. DA 

INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de MAIO DE 2018 

até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do 

ADICIONAL sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 

de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 
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Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “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”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1002111-82.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FABIANA MACHADO BALKE 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento e sua incidência sob o 13º 

salário e férias. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Esclarece que durante 

todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não recebeu a 

gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de 

cada ano de atividade exercida e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu 

alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) 

do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Discorreu sobre as deduções 

pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

quanto ao valor da causa e prescrição e, no mérito, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do REQUERIDO. 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 – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, 

que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois 

bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como 

requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja 

de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 

complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 

apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas 

de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, 

preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações 

ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data 

do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 

1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados 

e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2013, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 
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da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(20/03/2018 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 
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OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 
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– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. DA 

INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de MARÇO DE 

2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do 

ADICIONAL sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 

de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “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”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000783-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1000783-88.2016.8.11.0010 Vistos. Trata-se de execução de 

honorário ajuizada por CRISTINA BURATO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. A exequente informou a quitação do débito, ante ao 

levantamento do alvará, razão pela qual pugnou pela extinção do feito (Id. 

17513118) Os autos vieram conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, denota-se que a exequente informou o pagamento 

do débito, conforme alvará de levantamento. Sendo assim, observa-se 

que o feito alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a extinção, pois a 

obrigação foi devidamente satisfeita. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a 

presente execução, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo, 

independentemente de nova determinação. P.R.I. Cumpra-se. De 

Jaciara/MT para Sinop/MT, 30 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000400-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANARI FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1000400-42.2018.8.11.0015 Vistos e examinados. Trata-se de 

“ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de 

urgência” proposta por JANARI FERNANDES DE SOUZA em face do 

MUNICÍPIO DE SINOP e do ESTADO DE MATO GROSSO, visando compelir 

os requeridos procederem a internação do requerente em leito de UTI, em 

razão da queda de altura e queimadura de segundo e terceiro grau por 

choque elétrico de alta tensão que atingiu pescoço, tórax e membros 

inferiores. Entre um ato e outro o advogado noticiou nos autos o óbito do 

autor, razão pela qual pugnou pela extinção do feito. (Id. 14432524). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se 

que houve mudança na situação fática que norteou a propositura da 

presente demanda, pois, conforme se depreende dos autos, sobreveio 

notícia do falecimento da paciente. Assim, a extinção do feito é medida que 
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se impõe, eis que se trata de direito intransmissível. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com 

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

honorários. Proceda-se eventual desbloqueio, se for o caso. Com o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias. P.R.I. Cumpra-se. De Jaciara/MT para Sinop/MT, 30 de março 

de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011411-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FARIA DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1011411-34.2019.8.11.0010 Vistos. Trata-se de cumprimento 

provisório individual de decisão liminar deferida em ação civil pública 

ajuizada pela Defensoria Pública do Estado, em favor de CRISTIANO 

FARIA DE LIMA em face do MUNICÍPIO DE SINOP. Intimado, o município 

cumpriu a obrigação (Id. 24492715 - fl. 31) Posteriormente, a exequente 

informou que a obrigação vem sendo cumprida, razão pela qual pugnou 

pela extinção do feito (Id. 301818220 – dl. 39) Os autos vieram conclusos. 

É o relato. Fundamento e decido. Compulsando os autos, denota-se que a 

exequente informou o cumprimento da obrigação. Sendo assim, 

observa-se que o feito alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a extinção, 

pois a obrigação foi devidamente satisfeita. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA a presente execução, com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independentemente de nova determinação. P.R.I. Cumpra-se. De 

Jaciara/MT para Sinop/MT, 30 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000451-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C R FILHO TRANSPORTES E LOJISTICA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

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 

#1000451-82.2020.8.11.0015 IMPETRANTE: C R FILHO TRANSPORTES E 

LOJISTICA IMPETRADO: GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO 

TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO, ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de MANDADO SE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por “C. R. FILHO TRANSPORTES” em 

desfavor do SENHOR GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO e do ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA. 

Perscrutando os autos, a parte Requerente, conforme PETITÓRIO de ID. 

28363578, manifesta a DESISTÊNCIA da demanda, pugnando por sua 

HOMOLOGAÇÃO e EXTINÇÃO do PROCESSO. É o Relatório. Decido. 

Perscrutando os autos, verifica-se que, por meio da PETIÇÃO de ID. 

28363578, a parte Autora pugna pela homologação do PEDIDO de 

DESISTÊNCIA, o que não conduz a presente demanda a outro destino, 

senão o horizonte da EXTINÇÃO. O artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve 

que “o juiz não resolverá o mérito quando: homologar a desistência da 

ação”. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com lastro nos artigos 485, VIII, CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE 

com as cautelas e anotações necessárias. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 30 de março de 2020 Mirko Vicenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000552-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCINEIA BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (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 

#1000552-90.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GLAUCINEIA BUENO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por GLAUCINEIA BUENO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Perscrutando os autos, a parte 

Requerente, conforme PETITÓRIO de ID. 11553706, manifesta a 

DESISTÊNCIA da demanda, pugnando por sua HOMOLOGAÇÃO e 

EXTINÇÃO do PROCESSO. É o Relatório. Decido. Perscrutando os autos, 

verifica-se que, por meio da PETIÇÃO de ID. 11553706, a parte Autora 

pugna pela homologação do PEDIDO de DESISTÊNCIA, o que não conduz a 

presente demanda a outro destino, senão o horizonte da EXTINÇÃO. O 

artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que “o juiz não resolverá o mérito 

quando: homologar a desistência da ação”. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro nos artigos 485, 

VIII, CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações 

necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 30 de 

março de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000582-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYZ RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (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 

#1000582-28.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MAYZ RIBEIRO DA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por KAUA HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA representado por sua 

genitora MAYZ RIBEIRO DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Perscrutando os autos, a parte Requerente, conforme 

PETITÓRIO de ID. 11607827, manifesta a DESISTÊNCIA da demanda, 

pugnando por sua HOMOLOGAÇÃO e EXTINÇÃO do PROCESSO. É o 

Relatório. Decido. Perscrutando os autos, verifica-se que, por meio da 

PETIÇÃO de ID. 11607827, a parte Autora pugna pela homologação do 

PEDIDO de DESISTÊNCIA, eis que o presente processo foi protocolado em 

duplicidade, o que não conduz a presente demanda a outro destino, senão 

o horizonte da EXTINÇÃO. O artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que “o 

juiz não resolverá o mérito quando: homologar a desistência da ação”. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com lastro nos artigos 485, VIII, CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE com as 

cautelas e anotações necessárias. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 30 de março de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte 

Juiz de Direito

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012512-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GENESCO SOARES DA SILVA (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.: 1012512-77.2017.8.11.0015 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, seu 

interesse na constrição judicial do veículo encontrado, conforme extrato, e 

ainda colacione nos autos planilha de atualização do valor da dívida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013447-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES TESHI SHIMIZU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLERIO ISRAEL RODUY (EXECUTADO)

RODRIGO DE SOUZA GIACOMOLLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHAEL APARECIDA SILVA OAB - MT22887/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013447-20.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ALCIDES TESHI SHIMIZU 

EXECUTADO: RODRIGO DE SOUZA GIACOMOLLI, CLERIO ISRAEL RODUY 

Vistos em regime de exceção. Analisando os autos verifico que a parte 

executada ofereceu embargos a execução (id. 13259114). É sabido que a 

lei do Juizado Especial Civil regulamentou, conforme o seu rito, os 

embargos do devedor no art. 53, § 1°, o referido dispositivo sinaliza que 

as normas processuais comuns do CPC/2015 possuem aplicação 

subsidiária ao sistema dos Juizados (Lei n. 9.099/95). Assim, a lei do 

Juizado Especial Civil dispõe que os embargos a execução deverão ser 

oferecidos na audiência conciliatória, após a penhora de bens para, 

assim, estar garantida a execução. logo, no presente processo não houve 

ainda penhora de dinheiro ou qualquer bem móvel/imóvel estando 

desprotegida a execução, devendo a parte executada na oposição dos 

embargos oferecer garantia da ação. Nesse sentido entende a 

jurisprudência; “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. 

REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO JULGADO 

PREJUDICADO. 1. Nos juizados especiais, a execução de título 

extrajudicial segue rito próprio, disciplinado nos termos do art. 53 da Lei 

9.099/95. 2. Os embargos à execução, em tais hipóteses, deverão ser 

oferecidos, por escrito ou verbalmente, na audiência conciliatória, após a 

penhora de bens (art. 53, § 1o, da Lei 9.099/95). 3. Ademais, nos termos 

do Enunciado 117 do FONAJE, ‘é obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de titulo judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial’. 4. Considerando que, no presente 

caso, não houve a segurança do juízo, mostraram-se inoportunos os 

embargos à execução discutidos. 5. Recurso conhecido e julgado 

prejudicado, face a rejeição, de ofício, dos embargos à execução, com 

fulcro no art. 267, IV, do CPC, por falta de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do incidente”. (ARE 969352 / GO). Assim, 

tendo em vista que a parte executada não ofereceu garantia aos 

embargos, contrariando dispositivo legal e o enunciado 117 do FONAJE, a 

media que se impõe é a extinção dos embargos por ausência de um dos 

seus pressupostos. No entanto já decidiu o STJ (Superior Tribunal de 

Justiça) que se forem oferecidos embargos à execução antes de 

formalizada a penhora, a sua apreciação deve ser suspensa até que 

esteja seguro o juízo, não podendo serem extintos. Todavia, muito respeito 

o entendimento do tribunal superior, mas este não é um entendimento que 

vincule os demais juizados e nem o presente Magistrado, assim, entendo 

de outro modo, pois com base nos princípios formadores do sistema dos 

Juizados, quais sejam a simplicidade, informalidade, economia processual 

e celeridade, não há razão de suspender Ad aeternum o julgamento dos 

embargos até que encontrem bens móveis ou imóveis das partes 

executadas. Porém, a fim de não ferir o principio da vedação a decisão 

surpresa e, por conseguinte, ir contra o novo sistema processual 

determino que a parte executada proceda com a garantia do juízo com o 

objetivo que de ser analisado e julgado os embargos a execução. Desta 

forma, por ora não julgo os embargos à execução, intime-se a parte 

executada para, em 15 (quinze) dias garantir o juízo no valor da causa 

apontado na inicial, sob pena de extinção dos embargos. Ademais, 

determino que a secretaria habilite os advogados da parte executada, 

conforme petição de id. 13095333. E da parte exequente conforme petição 

de id. 14648815. Após, proceda às devidas intimações. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em 

Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011544-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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.: 8011544-59.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) e promovida(s) da 

presente demanda para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, tendo em vista os cálculos apresentados, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

DIOGENES DAMIANI DAMIAN GUIRADO PRATES OAB - MT0012434A 

(ADVOGADO(A))

Samir Bennett Buainain OAB - MT13373-O (ADVOGADO(A))

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE MENDONCA DE MORAES (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.: 1000542-17.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011740-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(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.: 1011740-17.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 
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que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011116-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

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.: 8011116-77.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011295-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SIDNEIS DA SILVA DIAS (EXECUTADO)

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.: 8011295-11.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000112-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

YANA CAVALCANTE DE SOUZA OAB - GO22930-O (ADVOGADO(A))

LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH OAB - TO5143 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-A (ADVOGADO(A))

PRISCILA ZIADA CAMARGO OAB - DF40077 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

STEPHAN JORDANO ALVES FARIAS CAMELO DE FREITAS OAB - 

DF41082 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN SOUSA CAMPOS (EXECUTADO)

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.: 1000112-65.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008860-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

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.: 1008860-52.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013366-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI BOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013366-03.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IRENI BOGO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente intimado. 

Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/1995: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Ex positis, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 21 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003634-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LAIS PERAZZOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003634-61.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNA LAIS 

PERAZZOLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO FANHANI 

ALVES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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: 11/05/2020 Hora: 08:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 
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CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 30 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: 1003635-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON QUEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHINA GATE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

EBANX LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003635-46.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MAYCON 

QUEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISMAEL DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: CHINA GATE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 11/05/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 30 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: 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))

 

A fim de que possa ser expedido o competente alvará para levantamento 

de valores, INTIMO a parte autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

junte aos autos procuração conferindo ao(à) seu(sua) advogado(a) poder 

específico para receber ou indique conta bancária de sua própria 

titularidade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005167-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANTINO DAL POZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005167-60.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MAURICIO SANTINO DAL POZ 

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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000680-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOICY MARINA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000680-81.2016.8.11.0015. AUTOR(A): JOICY MARINA DE CASTRO 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005275-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA STYBURSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)
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1005275-89.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARCIA STYBURSKI 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014233-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA LEAO DANTAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014233-93.2019.8.11.0015. INTERESSADO: NUBIA LEAO DANTAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai 

dos autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente intimado. Estabelece o art. 51, I da Lei 

nº 9.099/1995: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”; Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a 

parte Requerente em arcar com as custas processuais, em observância 

ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 21 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003636-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RAMOS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO DA SILVA SOUZA OAB - MT27708/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003636-31.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

RAMOS NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PABLO DA 

SILVA SOUZA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 11/05/2020 Hora: 08:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 30 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: 8010499-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLION MATHEUS POLTRONIERI OAB - MT0016183A (ADVOGADO(A))

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA CRISTINA TONETT SCHEID (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.: 8010499-20.2016.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 11/02/2020 10:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP CPF: 04.172.830/0001-57, WILLION MATHEUS 

POLTRONIERI CPF: 015.849.631-07, CLEUSA TERESINHA HAUBERT CPF: 

576.729.389-91, ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE CPF: 

023.125.241-20 Endereço do promovente: Nome: SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP Endereço: Rua DOS CAJUEIROS, 

1040, Inexistente, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 49129-999 EDINA CRISTINA 

TONETT SCHEID CPF: 842.984.999-87 Endereço do promovido: Nome: 

EDINA CRISTINA TONETT SCHEID Endereço: Rua DAS PRIMAVERAS, 

2332, JARDIM BOTÂNICO, SINOP - MT - CEP: 78556-012 Sinop, 

Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001278-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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.: 1001278-98.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001878-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO COSME DELFINO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 298 de 622



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.: 1001878-22.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020028-97.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALVES CONCENTINO (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.: 8020028-97.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLERES DOS SANTOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-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.: 8010010-80.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004387-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO MAZZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/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.: 1004387-86.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003381-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-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.: 1003381-10.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste em réplica, no prazo de 15 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003641-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA OAB - MT22790/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003641-53.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE CANDIDO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAISE DO PRADO MARQUES DA 

SILVA, PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA POLO PASSIVO: 

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA 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: 11/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 30 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: 1003644-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ARAUJO MEIADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VICENTE DA SILVA - ME (REQUERIDO)

MARCIO VICENTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003644-08.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALEX ARAUJO 

MEIADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO FERNANDO 

CARNEIRO POLO PASSIVO: MARCIO VICENTE DA SILVA 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: 11/05/2020 Hora: 09:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 30 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001016-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRUPO JVF LTDA SPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO OAB - GO0018864A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HEEMANN DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 
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PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001016-46.2020.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação aos embargos 

apresentados, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009410-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE REIS BORGES DE LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009410-47.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000676-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RAFAEL HUBNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO(A))

DANIELY NEVES LAURO OAB - MT24285/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390-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.: 1000676-73.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013859-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUDIANE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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.: 1013859-77.2019.8.11.0015 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. sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANILDO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (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.: 1001559-88.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000666-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DA SILVA BRITO ARTUZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000666-97.2016.8.11.0015. AUTOR(A): VALDIRENE DA SILVA BRITO 

ARTUZO 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013064-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

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.: 1013064-71.2019.8.11.0015 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, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007940-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA PEREIRA ALEXANDRE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007940-78.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SONIA PEREIRA ALEXANDRE 

FERNANDES 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008277-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO PEREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008277-67.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CIRO PEREIRA CAMPOS 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013384-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE TRAVASSOS MUNIZ NAGY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT27099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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.: 1013384-24.2019.8.11.0015 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, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003359-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FERNANDES DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003359-83.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FABIANO FERNANDES DE 

AVILA REQUERIDO: 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 
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único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012018-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DONIZETT BENTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012018-18.2017.8.11.0015. AUTOR(A): APARECIDO DONIZETT BENTO 

DE SOUZA 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002814-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA GONCALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002814-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSELINA GONCALVES 

MOREIRA REQUERIDO: 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010593-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CRUZ DA SILVA PAULI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010593-53.2017.8.11.0015. AUTOR(A): EVA CRUZ DA SILVA PAULI 

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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020068-79.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (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.: 8020068-79.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a impugnação à penhora 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002627-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARLETE DE PAIVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002627-05.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA ARLETE DE PAIVA 

ALMEIDA REQUERIDO: 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005786-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELI DA COSTA BATISTA GOIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005786-87.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ROZELI DA COSTA BATISTA 

GOIS 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006254-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN ALVES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (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.: 1006254-80.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005060-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005060-16.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CELIA PIRES DA SILVA 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002540-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002540-83.2017.8.11.0015. AUTOR(A): LUCIANA DA SILVA MORAIS 

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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003649-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GRACA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003649-30.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROBSON GRACA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 12/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 30 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: 1004946-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINA LEITE RIBEIRO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004946-77.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JUCELINA LEITE RIBEIRO 

SANTANA 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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 
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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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004166-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIANE MIOTO GREGUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004166-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RUBIANE MIOTO GREGUER 

REQUERIDO: 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012304-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ANTONIO DE MARCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012304-93.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JAIR ANTONIO DE MARCO 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003721-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JOSE HECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003721-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EVANDRO JOSE HECK 

REQUERIDO: 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004913-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE FARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004913-87.2017.8.11.0015. AUTOR(A): GISELE FARIA DE OLIVEIRA 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002806-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY CORREA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002806-36.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROSEMARY CORREA 

PONTES REQUERIDO: 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003650-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI JOAO DE LIMA (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. 1003650-15.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RUDINEI JOAO 

DE LIMA 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: 12/05/2020 Hora: 08:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 30 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: 1009976-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI LAUTERT DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009976-93.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARLI LAUTERT DA CRUZ 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 306 de 622



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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012081-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CORDEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012081-43.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CLAUDIA CORDEIRO DA SILVA 

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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008310-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008310-57.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ROSA APARECIDA DOS 

SANTOS ROCHA 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003651-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR DE ARAUJO BRUM (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. 1003651-97.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:VALTEIR DE 

ARAUJO BRUM 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: 12/05/2020 Hora: 08:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 30 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: 1009885-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE SCHWERTZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009885-03.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SALETE SCHWERTZ 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 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)”. 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 
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os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007971-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE SIMPLICIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007971-98.2017.8.11.0015. AUTOR(A): IVONE SIMPLICIO DE OLIVEIRA 

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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005276-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BELARMINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005276-40.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FATIMA BELARMINA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000751-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIORENES ARTERO GASQUES WEINERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000751-83.2016.8.11.0015. AUTOR(A): DIORENES ARTERO GASQUES 

WEINERT 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 
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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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012699-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GABRIEL LINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012699-85.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JOSE GABRIEL LINO 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003653-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WERBETH BEZERRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003653-67.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WERBETH 

BEZERRA RODRIGUES 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: 13/05/2020 Hora: 08:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 30 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: 1008167-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRICIELI BUENO PAIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008167-68.2017.8.11.0015 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: 1003654-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON GRAF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELINO JOAO DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003654-52.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JACKSON GRAF 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI 

GUINDANI POLO PASSIVO: JUCELINO JOAO DE SOUZA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 11/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 30 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009117-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO DE OLIVEIRA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009117-43.2018.8.11.0015 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000265-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DA ROCHA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-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))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000265-98.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003659-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SALES DE SOUSA (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. 1003659-74.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WANDERSON 

SALES DE SOUSA 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: 13/05/2020 Hora: 08:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 30 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: 1003661-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003661-44.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EDILAINE DA 

SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL 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: 

11/05/2020 Hora: 09:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 30 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: 1003663-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA (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. 1003663-14.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WESLEN DE SA 

CALDEIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 11/05/2020 Hora: 10:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 30 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: 1000116-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maiara Camila Schmeing (EXECUTADO)

CESAMAR DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Deivid Luiz de Oliveira (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (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.: 1000116-05.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003665-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003665-81.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EDILAINE DA 

SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 11/05/2020 Hora: 10:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 30 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: 1003666-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003666-66.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WESLEN DE SA 

CALDEIRA DE OLIVEIRA 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: 11/05/2020 Hora: 10:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 30 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: 1003672-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003672-73.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CELSO SANTOS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE BRITO POLO 
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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: 11/05/2020 Hora: 10:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 30 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: 1003677-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA (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. 1003677-95.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PAULO RICARDO 

OLIVEIRA LIMA 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: 11/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 30 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: 1003679-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO OLIVEIRA MATTOS (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. 1003679-65.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RONALDO 

ADRIANO OLIVEIRA MATTOS 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: 11/05/2020 Hora: 13:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 30 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: 1003680-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS DA LUZ (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. 1003680-50.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RONALDO DOS 

SANTOS DA LUZ 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: 11/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 30 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: 1003682-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVAM SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003682-20.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:VALDEVAM 

SANTOS DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 11/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 30 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: 1003685-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO UTIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY MEIRA ANTUNES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003685-72.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CENTRO UTIL 

ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: SIDNEY 

MEIRA ANTUNES 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: 11/05/2020 

Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 30 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: 1007518-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MORAIS ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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.: 1007518-35.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001563-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (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.: 1001563-57.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 
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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: 1000946-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DHIEGO BRUNO COELHO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. SANTOS LTDA (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.: 1000946-29.2020.8.11.0015 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: 1008016-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEI ANTONIO POLLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDELVA ROMERO (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.: 1008016-68.2018.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010263-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIR MARTINS CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PEDROSO DE CAMPOS (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.: 1010263-22.2018.8.11.0015 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: 1003687-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO UTIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003687-42.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CENTRO UTIL 

ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: 

FERNANDO DOS SANTOS 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: 11/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 30 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: 8013122-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE FARIAS MARTINS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8013122-57.2016.8.11.0015 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: 1007615-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO SERGIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASAGRANDE OAB - MT0021925A (ADVOGADO(A))

RINALDO SERGIO DOS SANTOS OAB - MT22154/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAL BOSCO ADVOGADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-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.: 1007615-69.2018.8.11.0015 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: 8013429-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA SCHWEIG DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MARQUESIENSES 

(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.: 8013429-11.2016.8.11.0015 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002603-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (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.: 1002603-45.2016.8.11.0015 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 
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o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007070-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KETLY KAROLINE GARCIA (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.: 1007070-33.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011618-26.2010.8.11.0015

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:

LUIZ CARLOS CARTOLARI (EXECUTADO)

NOELI DE PAULA CARTOLARI (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.: 8011618-26.2010.8.11.0015 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: 8012033-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012033-96.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013199-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

K.L.B. GOMES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT14698-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.P. CURSINO - 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.: 1013199-83.2019.8.11.0015 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: 1012472-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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.: 1012472-61.2018.8.11.0015 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: 1013827-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ANDRE GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

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.: 1013827-43.2017.8.11.0015 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: 8012008-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA FATIMA BELARMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-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.: 8012008-83.2016.8.11.0015 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: 1012473-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA 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.: 1012473-46.2018.8.11.0015 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: 1012135-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR SANTANA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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.: 1012135-72.2018.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008980-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATATAU AUTOMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CALU DOS SANTOS (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.: 1008980-27.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006920-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOP IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIDALVA DE MORAES FERREIRA - 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.: 1006920-81.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009416-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA CABRAL CARRASCO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAELA DE PAULA CELESTRINO (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.: 1009416-83.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008199-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE EVARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT26147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO RAFAEL MIRANDA DE ALMEIDA (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.: 1008199-05.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007707-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIM SILVA COSTA (EXECUTADO)

FRANKLIM SILVA COSTA 04155953129 (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.: 1007707-13.2019.8.11.0015 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001643-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALMEIDA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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.: 1001643-89.2016.8.11.0015 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002977-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 
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PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002977-61.2016.8.11.0015 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: 1007719-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CRUZ (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.: 1007719-27.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001447-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ANTONIOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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.: 1001447-85.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009062-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE E CHURRASCARIA PAMPAS GRILL EIRELI (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.: 1009062-58.2019.8.11.0015 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011430-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIRLEI DE PAULA (EXEQUENTE)

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.: 1011430-11.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012614-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVALDO DO NASCIMENTO BARBOSA (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.: 1012614-31.2019.8.11.0015 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002676-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MEINEN DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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.: 1002676-17.2016.8.11.0015 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005256-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA DA SILVA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/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.: 1005256-49.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002191-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MAYCOM JHONATAN PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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.: 1002191-17.2016.8.11.0015 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002438-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILEUDE PINHEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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.: 1002438-95.2016.8.11.0015 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: 1005753-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO FERREIRA BORGES (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.: 1005753-63.2018.8.11.0015 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: 1000874-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORACIR DARTORA (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.: 1000874-13.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002182-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GISELE LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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.: 1002182-55.2016.8.11.0015 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001669-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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.: 1001669-87.2016.8.11.0015 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002743-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES DOS SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

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.: 1002743-79.2016.8.11.0015 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: 1010313-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (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.: 1010313-48.2018.8.11.0015 Nos termos da 
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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: 1010513-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (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.: 1010513-55.2018.8.11.0015 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: 1012292-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IARA ZAVODINI VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012292-79.2017.8.11.0015 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: 1003319-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E M PESSOA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003319-38.2017.8.11.0015 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: 1010783-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA COLASSO (REQUERENTE)

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:

SINAGRAN MARMORES (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.: 1010783-79.2018.8.11.0015 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: 1008485-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (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.: 1008485-17.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013028-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIELE TAYNARA LOPES DE OLIVEIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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.: 1013028-97.2017.8.11.0015 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: 1000018-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (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))

 

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.: 1000018-15.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003705-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MARIA BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1003705-63.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLEONICE MARIA 

BORBA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS ROLIM DE MOURA 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 11/05/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 30 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: 1013776-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELZI JOSE CANDIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013776-61.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELZI JOSE CANDIDO DE 

SOUZA REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos etc. Ação Revisional de juros, c/c repetição de 

indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória 

de urgência, aviada por Elzi Jose Candido de Souza em face de Crefisa 

S.A Crédito, Financiamento e Investimentos, ambos qualificados. Com 

arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cinge-se a 

demanda em aferir a legalidade dos juros remuneratórios pactuado no 

contrato de empréstimo pessoal formalizado com a parte promovida. Pela 

simples análise das condições do contrato coligido no Núm. 25706065 

percebe-se que os juros remuneratórios entabulado entre as partes 

ultrapassa os limites do razoável. Pelo que se depreende do contrato 

coligido, verificado uma taxa mensal de juros de 22,00% e taxa anual de 

987,22%, o que em linha de princípio, demonstra que este encargo foi 

estabelecido em percentual superior àquele praticado no mercado. Tais 

percentuais é detalhe importante que pode influir decisivamente na 

solução do litígio, a ser analisado no momento oportuno com mais 

profundidade, pois o contrato, apesar de “Lei entre as partes”, deve 

obediência à Lei consumerista, que entre outras prescrições veda 

cláusulas iníquas ou abusivas. Deve haver bom senso e 

proporcionalidade, com respeito aos direitos do consumidor. É cediço que 

são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações 

consideras iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou ainda que seja incompatível com a boa-fé ou 

a equidade. É o que dispõe o art. 51, inciso IV e §1º do Código de Defesa 

do Consumidor: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: (...) IV - Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...). § 1º Presume-se 

exagerada, entre outros casos, a vantagem que: I - ofende os princípios 

fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou 

obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a 

ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente 

onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do 

contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao 

caso.” Não se pode olvidar que o contrato em questão contou com a 

anuência da parte promovente, consumidora. No entanto, o princípio do 

pacta sunt servanda, em situações como a retratada nos autos, comporta 

atenuações de modo a possibilitar a revisão destas condições quando 

evidenciadas abusividades, que acabam por afrontar princípios 

contratuais, tais como a função social do contrato, boa-fé objetiva e 

onerosidade excessiva. Atinente as taxas de juros remuneratórios 

praticadas pelas instituições financeiras, o C. STJ já decidiu: 

"ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS - a) As instituições 

financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada 

na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de 

juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos 

de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É 

admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 

- art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às 

peculiaridades do julgamento em concreto."(REsp 1.061.530/RS) 

destaquei. Nesse compasso, afigura-se possível a suspensão dos 

descontos mensais em sede de cognição sumária, eis que os documentos 

aviados ao feito indicam abusividade nos juros remuneratórios, posto que 

a taxa anual cobrada é de 987,22%. Sobre o tema, seguem arestos com 

destaques em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA 

PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS 

ORIUNDOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM JUROS 

EXORBITANTES – EXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO 

INVOCADO NA INICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE 

DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO 

CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1. O deferimento da tutela provisória de 

urgência depende da demonstração da probabilidade do direito invocado 

na inicial e perigo de dano acaso se aguarde o transcurso processual. 2. 

Se do exame das alegações da petição inicial e do conjunto probatório 

observa-se a probabilidade do direito invocado, no sentido de que firmado 

empréstimo pessoal com taxa de juros remuneratórios abusiva, cujos 

descontos são realizados diretamente da conta bancária do agravado, 

mantém a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de liminar para 
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que sejam suspensos os descontos relacionados ao contrato. 3. Recurso 

conhecido, mas improvido”. (TJ-MS - AI: 14136298520198120000 MS 

1413629-85.2019.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de 

Julgamento: 22/01/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2020); 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TUTELA DE 

URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. 

ABUSIVIDADE DO CONTRATO. 1. É abusiva taxa de juros anual de 

978,22% em contrato de empréstimo pessoal. A instituição financeira 

prevaleceu de sua posição contratual para exigir do agravado vantagem 

manifestamente excessiva. 2. Admite-se o depósito judicial das parcelas 

incontroversas do contrato e a suspensão dos descontos em conta 

corrente, bem como a proibição do nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes referente à dívida que se discute judicialmente. 3. Recurso 

desprovido.  Unânime”.  (TJ-DF 07171181520198070000 DF 

0717118-15.2019.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de 

Julgamento: 06/11/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 19/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TUTELA DE URGÊNCIA. 

AGIPLAN. EVIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TUTELA 

ANTECIPADA CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70077428753, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, 

Julgado em 26/07/2018)”. (TJ-RS - AI: 70077428753 RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 26/07/2018, 

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

dia 30/07/2018); Probabilidade do direito evidenciada, pelo menos em 

relação aos pontos acima delineados. Quanto ao perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo é intuitivo, eis que consubstanciado na 

continuidade dos descontos em elevado montante nos rendimentos da 

parte promovente, beneficiária do INSS, tendo como sua única fonte de 

renda mensal 01 salário mínimo, conforme alegado, o que via de lógica têm 

potencial para prejudicar a sua própria subsistência. Outrossim, o 

contorno postulado em adiantamento da tutela não sugere prejuízo 

desmedido à promovido. Pelo contrário, apenas resguardaria uma posição 

da parte que ora se diz afetada, segundo sua tese. Além do mais, o 

provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento. Conforme já utilizado acima, convém destacar a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma 

vez que, levando-se em conta os conceitos de consumidor e de 

fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a 

parte promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes 

das relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão 

do ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

autora em relação à parte requerida. Isto posto, hei por bem DEFERIR o 

pedido de tutela provisória de urgência, de modo a determinar à parte 

requerida que promova a suspensão dos descontos mensais relativos ao 

contrato de empréstimo pessoal discutido nos autos (nº 041250020747), 

no prazo máximo de 05 dias, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena 

de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso. 

Aplico a inversão do ônus da prova neste feito. Quanto ao pleito de justiça 

gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau processada 

gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento oportuno, na 

fase recursal, se for o caso. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda 

a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003220-63.2020.8.11.0015. REQUERENTE: FABIO CARVALHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MARC MAQ EQUIPAMENTOS LTDA ME - ME Vistos 

etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por 

danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por 

Fabio Carvalho dos Santos em face de Marcelo Maquinas Equipamentos 

Ltda-Me, ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Em 

detida análise do feito, verificado que a parte promovente não trouxe aos 

autos elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão da tutela, previstos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso sob 

análise, neste incipiente momento processual, não é vislumbrado a 

presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, porquanto, para a comprovação da tese expendida pela parte 

autora é impositiva a dilação probatória e, em especial, a submissão do 

feito ao crivo do contraditório. Isso porque a documentação coligida aos 

autos não dá o necessário suporte à concessão da tutela de urgência, 

uma vez não evidenciado a probabilidade do direito. Nessa análise 

perfunctória do feito, ausente nos autos qualquer demonstração das 

alegações autorais, precisamente de sua liberação quanto ao pagamento 

da diferença de R$ 250,00, atinente à troca da mercadoria. Valor este que 

corresponde à negativação realizada pela empresa promovida, o que 

deixa margens de dúvidas quanto ao alegado acordo realizado entre as 

partes. Noutro giro, também não é possível admitir a tese de que o autor 

não realizou a compra do produto e/ou autorizou a compra em seu nome, 

em face da ausência de amparo probatório nesta fase de cognição 

sumária, tendo em vista que a tese é contrária ao próprio contrato de 

compra e venda agregado pela parte promovente no Núm. 30535139 que o 

indica como comprador. Portanto, a dilação probatória se faz 
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imprescindível para análise do pedido. Nesse passo, por ora, não 

vislumbrado elementos que confiram razoável probabilidade ao direito 

invocado, um tanto dúbio sob qualquer dos prismas focados das teses. 

Ausente os elementos necessários para o juízo de cognição sumária, o 

que impede, lamentavelmente, de garantir-lhe a tutela de urgência 

almejada. Por ora, inexiste nos autos prova suficiente para determinar o 

alcance, ainda que provisório, do direito pretendido. Portanto, necessário 

submeter os fatos ao contraditório, a possibilitar à parte adversa o 

conhecimento e manifestação quanto ao litígio em apreço, em sua regular 

antítese, sobretudo a fim de fornecer uma decisão mais segura a respeito 

do caso, sendo impositiva a dilação probatória e a submissão do feito ao 

crivo do contraditório, resguardada a ampla defesa, corolários do due 

process of law. Outrossim, convém destacar a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em 

conta os conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 

2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser 

conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição 

dos fatos afloram alegações verossímeis que podem configurar 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora em relação à 

parte requerida. Sendo assim, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

INDEFIRO a tutela de urgência. Ausente o primeiro requisito do art. 300 do 

CPC. Defiro a inversão do ônus da prova. Cite-se a parte requerida, 

intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se 

a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo 

de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003241-39.2020.8.11.0015. REQUERENTE: GUILHERME DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Pretensão anulatória de débito, c/c indenização 

por danos morais, com pedido liminar em tutela provisória de urgência, 

aviada por Guilherme da Silva Rodrigues em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A, devidamente qualificados. Com 

arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Antes de adentrar a análise dos 

requisitos, deve ser enfatizado que a suspensão dos efeitos do protesto 

significa uma espécie de minus, algo temporário, em relação ao 

cancelamento do protesto em si, o plus, algo definitivo. Este último 

encontra óbice no § 3º do art. 300 do CPC. In verbis: “A tutela de urgência 

de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Dessa forma, para tutela de 

urgência ora analisada, cabível, no máximo, apreciar a suspensão dos 

efeitos do protesto. Assim será decidido. No compulsar dos autos, prima 

facie, em Juízo de cognição sumária, superficial e não plena, o pedido de 

tutela de urgência merece acolhida. A causa de pedir desta demanda 

centra-se na tese de protesto em nome da parte promovente efetivada 

após protocolo de ação judicial que declarou a inexigibilidade do débito. Ao 

que informa a Certidão Positiva de Protesto colacionada no Núm. 

30550932, tendo como credora a parte promovida, protesto lavrado em 

01/10/2019, no valor de R$ 1.275,86. Consta nos autos cópia da sentença 

judicial que declarou a inexigibilidade do débito consubstanciado em fatura 

de energia elétrica com vencimento em 30/08/2018. Razão que dá suporte 

ao requisito da probabilidade do direito. É indubitável o perigo de dano no 

caso em apreço, precisamente em relação à continuidade do protesto 

lançado em nome da parte autora, se o provimento for concedido apenas 

em decisão final de mérito. Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe 

sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com efeito, a negativação tem 

como consequência primordial o norteamento de concessões de crédito 

em geral. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. Noutro giro, o 

provimento a ser adiantado provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Basta a revogação da 

decisão de suspensão. Desde que producente a antítese a ser alinhavada 

oportunamente, a fazer ruir, se assim se der, a tese até o momento 

razoavelmente soberba. Dessa forma, estando preenchidos, na hipótese, 

os requisitos exigidos pela legislação processual, com razoável firmeza a 

probabilidade de o direito da parte autora sagrar-se reconhecido, 

evidenciando, ainda, a urgência no provimento liminar requerido, possível 

se mostra o deferimento da tutela de urgência pretendida. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida 

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz 

sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do dever 

irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber 

a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de 

seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu 
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expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, DEFIRO o 

pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de 

determinar à requerida que promova a suspensão dos efeitos do protesto 

efetivado junto ao 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso, lançado 

em nome da parte promovente, instrumento de protesto 150609, livro 754, 

Fls. 109, no valor de R$ 1.275,86, no prazo de até 05 dias, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso. Defiro a inversão do ônus da prova. Cite-se 

a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a presente como carta precatória, 

ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003410-26.2020.8.11.0015. AUTOR: FABRUNO ZUBLER MISTURA REU: 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO, 

BANCO PAN Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, 

c/c indenização por danos morais, com pedido de liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Fabruno Zubler Mistura em face de 

Pernambucanas Financiadora S/A Cred Fin e Investimento S.A. e Banco 

Pan S.A., ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, alegando que “jamais solicitou ou 

requereu qualquer financiamento ou vínculo jurídico com as Requeridas”. 

Assim, a tese é de inexistência de relação jurídica. Trata-se de afirmação 

de fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode exigir da 

parte demandante produção de prova do que para ele é inexistente. De 

ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser contraproducente exigir 

qualquer vestígio da relação jurídica dita inexistente, sob pena de impingir 

ao litigante que aparenta boa-fé o insustentável dever de produzir prova 

diabólica. A jurisprudência pátria reconhece a inviabilidade lógica de exigir 

prova negativa, ainda mais em causa envolvendo relação consumerista. 

Sobre o tema, é o entendimento dos tribunais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO CPC/2015). AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA 

TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO REGISTRO DE 

INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO, POR FALTA 

DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO DA 

AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE AUTORA 

PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE POR SI 

SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. TESE 

ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 
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improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar às promovidas que excluam o nome da parte 

promovente dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 

dias, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se 

for o caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência 

preliminar. Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida 

demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os 

órgãos de proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, intimando-a 

ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a 

pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de 

até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003576-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SANTANA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003576-58.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ELIANE SANTANA MARQUES 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Recebo a inicial com inclusos 

documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 319 e 320 do CPC. 

Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Assim como, 

intime-se a parte promovente, na pessoa de seu advogado, ou 

pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob pena 

contumácia e extinção do processo. (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Consigno que a ausência de contestação importa, do mesmo 

modo, em revelia. Na hipótese de a contestação estar instruída com 

documentos ou nela forem arguidas preliminares ou matérias prejudiciais, 

oportunizado será à parte promovente replicá-la no ato ou em até 05 dias, 

se a contestação não for apresentada na audiência, ficando desde já 

ciente de tal possibilidade. Serve a presente como mandado, carta 

precatória, ofício, carta de intimação/citação. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003416-33.2020.8.11.0015. AUTOR: BRUNO BRITO LIMA REU: CLEOMAR 

ROQUE DOS SANTOS, VILMAR RIBEIRO DE CAMPOS Vistos etc. 

Pretensão de obrigação de fazer, c/c indenização por danos morais e 

materiais, com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, aviada 

por Bruno Brito Lima em face de Cleomar Roque dos Santos e Vilmar 

Ribeiro de Campos, qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. No 

compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência não merece 

acolhida. In casu a parte promovente pretende no início da demanda a 

restrição de bem móvel de propriedade da parte promovida, de modo a 

impedir que eventualmente ela se desfaça do patrimônio, com a finalidade 

de não arcar com a dívida pleiteada. Ora, o pedido in limine confronta os 

princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido 
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processo legal, a teor do art. 5º, incido LIV e LV da Constituição Federal. 

In Verbis: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - 

ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, 

e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Restringir bens da 

parte promovida sem que a oportunize o contraditório e a ampla defesa, é 

medida drástica e excepcional. É necessário submeter os fatos ao 

contraditório, a possibilitar à parte adversa o conhecimento e 

manifestação quanto ao litígio em apreço, em sua regular antítese, 

sobretudo a fim de fornecer uma decisão mais segura a respeito do caso. 

Noutro giro, a alegação da parte promovente não é suficiente para 

concessão da medida liminar, que tem como fundamento apenas uma 

hipótese e/ou suspeita de futuro estado de insolvência da parte 

promovida. Ademais, não foi demonstrado que a parte promovida vem 

praticando atos com a intenção de frustrar o pagamento de uma 

indenização que eventualmente lhe venha a ser imposta neste feito, razão 

pela qual não vislumbro o risco ao resultado útil do processo de modo a 

justificar a concessão da tutela pretendida. Por fim, não é justificável 

presumir a má-fé da parte promovida, imputando-lhe restrição de bens 

antes mesmo de sua citação. Portanto, não evidenciado suficientemente o 

direito aduzido, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da 

tutela de urgência pretendida, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. 

Não há como ser concedida. Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Ausente os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. Quanto 

ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau 

processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento 

oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cite-se a parte promovida, 

intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se 

a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo 

de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003564-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIM PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT18030-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALINI & ALVES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003564-44.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MANOEL JOAQUIM PEREIRA 

SANTOS REQUERIDO: PALINI & ALVES LTDA Vistos etc. Pretensão 

indenizatória de danos morais e materiais, com pedido liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Manoel Joaquim Pereira Santos em face 

de Palini & Alves Ltda., ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Em 

detida análise do feito, verifico que a parte promovente não trouxe aos 

autos elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão da tutela, previstos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque a 

documentação coligida aos autos não dá o necessário suporte à 

concessão da tutela de urgência, uma vez não evidenciado a 

probabilidade do direito. Da análise acurada do caso em tela, não visualizo 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que, 

a teor do extrato da restrição creditícia agregado no Núm. 30726824, a 

parte promovente possui outras negativações em seu nome (Banco J 

Safra S/A e Coop. Cred. de Livre Admissão do Sudoeste, Sul e Oeste de 

G.), razão pela qual a concessão da tutela pretendida não surtiria qualquer 

efeito prático, eis que a parte promovente permaneceria negativada em 

razão de outras anotações existentes, restando assim ausente o perigo 

de dano. É o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme arestos a 

seguir destacados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DO NOME 

DO AUTOR DOS CADASTROS NEGATIVADORES DE CRÉDITO. DÍVIDA 

ALEGADAMENTE NÃO CONTRAÍDA. INDEFERIMENTO DE TUTELA 

ANTECIPADA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Em que pese em cognição sumária ser 

possível deferir tutela de urgência para retirada do nome do agravante dos 

cadastros restritivos de crédito, a fim de evitar danos irreparáveis ou de 

difícil reparação para o consumidor, no caso em exame a medida não se 

mostra possível, visto que além dos débitos tidos como indevidamente 

lançados, existem outros dois apontamentos por indicação de outras 

empresas.  Desprovimento do recurso” .  (TJ-RJ -  AI : 

00062144120198190000, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 15/05/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL); 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. ABSTENÇÃO DE 

CADASTRAMENTO NEGATIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC. A tutela de urgência 

só será concedida quando houver nos autos elementos que indiquem a 

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

útil do processo. No caso, verifica-se que a autora possui apontamento 

anterior ao discutido na demanda, razão porque não se mostra presente o 

risco de dano com a negativação de seu nome. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJ-RS - AI: 70079365656 RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 18/12/2018, Nona Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019). Ainda, 

importa destacar que para a concessão da tutela de urgência, é 

necessária a presença simultânea dos dois requisitos, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isto é, a 

ausência de um deles leva fatalmente ao indeferimento da medida. Dessa 

forma, considerando que no caso em epígrafe não há urgência, impõe-se 

aguardar a citação da promovida, a dilação probatória e a devida instrução 

do feito, visando resguardar o contraditório e a ampla defesa, corolários 
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do due process of law. Por derradeiro, convém destacar a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, 

levando-se em conta os conceitos de consumidor e de fornecedor 

estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte 

promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão do 

ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

autora em relação à parte requerida. Isto posto, INDEFIRO a tutela de 

urgência. Ausente o segundo requisito do art. 300 do CPC. Defiro a 

inversão do ônus da prova. Cite-se a parte requerida, intimando-a ainda a 

comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob pena de 

extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a presente 

como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003393-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONI LEONARDO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI OAB - MT7914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003393-87.2020.8.11.0015. REQUERENTE: RONI LEONARDO TEIXEIRA 

REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos etc. Pretensão declaratória 

de inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, com pedido 

de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Roni Leonardo 

Teixeira em face de Banco Inter S.A, ambos qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. A tese é a de inexistência de relação 

jurídica. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à 

evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de prova do 

que para ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente 

ser contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 
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anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte promovida que exclua o nome da parte 

promovente nos cadastros de proteção ao crédito, onde o inseriu por 

conta desta questionada relação jurídica, no prazo de até 05 dias, sob 

pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência preliminar. 

Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida 

demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os 

órgãos de proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, intimando-a 

ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a 

pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de 

até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003403-34.2020.8.11.0015. AUTOR: MIKE WASHINGTON CHRISOSTOMO 

SILVA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc. Pretensão 

declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, 

com pedido liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Mike 

Washington Chrisóstomo Silva em face de Banco Santander S/A., 

devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ao que informa o extrato positivo de restrição creditícia 

colacionado no Id. 30652825, o nome da parte promovente encontra-se 

negativado pela parte promovida desde 15/12/2019, no valor de R$ 

167,39. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

perante os órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que 

inexiste débitos com a promovida. Trata-se de afirmação de fato negativo 

em virtude do qual, à evidência, não se pode exigir da parte demandante 

produção de prova do que para ele é inexistente. De ver, assim, nas 

circunstâncias, obviamente ser contraproducente exigir qualquer vestígio 

do débito dito inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta 

boa-fé o insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência 

pátria reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais 

em causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o 

entendimento dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, 

INCISO I, DO CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE 

INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA 

AUTORA DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO DO CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO 

FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. 

PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE POR SI SÓ AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. TESE ACOLHIDA. (...)” 

(REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO”. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinvi l le 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial). É cediço que a parte 

promovente nega existência de débitos com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Se o alegado com lisura, lealdade e boa-fé processual, com a 

exposição de fatos que devem ser verdadeiros, denota coerência frente 

ao direito do consumidor, então a plausibilidade ganha corpo e se 

aproxima da prova que determina o direito à tutela pretendida liminarmente. 
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Insta salientar que a demonstração de regularidade da cobrança em pauta 

não compete ao consumidor, dada a sua impossibilidade de fazer prova 

negativa e ainda, por isso e por sua hipossuficiência, ter em seu favor a 

inversão do ônus da prova que desde já lhe deve ser conferido, a teor do 

art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Aferido o primeiro requisito insculpido no art. 

300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito aduzido, ainda mais para 

os fins colimados de mera probabilidade do direito, reversível a qualquer 

momento. Noutro giro, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. Outrossim, convém destacar a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em 

conta os conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 

2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. De 

mais a mais, a exclusão da restrição, ao menos até o julgamento final da 

demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo possível a sua 

reversão a qualquer momento caso constatada a improcedência dos 

pedidos. O que, por consectário, não se estende à parte promovente, 

considerando os conhecidos efeitos deletérios que a anotação de 

negativação causa aos negócios cotidianos. Isto posto, defiro o pedido em 

tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar à 

parte promovida que exclua o nome da parte promovente nos cadastros 

de proteção ao crédito, no prazo de até 05 dias, sob pena de incidir 

astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso, com a juntada 

do respectivo comprovante até audiência de conciliação. Defiro a inversão 

do ônus da prova, devendo a parte promovida demonstrar a 

legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os órgãos de 

proteção ao crédito. Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no 

âmbito do primeiro grau processada gratuitamente, postergo a análise do 

pedido para o momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cite-se 

a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a presente como carta precatória, 

ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003460-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIKE MEIRA BRITO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003460-52.2020.8.11.0015. REQUERENTE: HENRIKE MEIRA BRITO 

BEZERRA REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos etc. Pretensão de 

indenização por danos morais, com pedido liminar em tutela provisória de 

urgência, aviada por Henrike Meira Brito Bezerra em face de Águas de 

Sinop, devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A parte promovente pleiteia a concessão de liminar em tutela 

provisória de urgência, a fim de determinar que a promovida se abstenha 

de suspender o fornecimento de água de sua residência (matrícula nº 

92077-0), bem como de inserir seus dados nos órgãos de proteção ao 

crédito. A ordem de serviço agregada no Núm. 30705046, realizada em 

10/03/2020, indica na observação técnica a impossibilidade de vazamento, 

bem como a irregularidade na cobrança do serviço de esgoto, de modo 

que a documentação apresentada pela parte autora juntamente com a 

petição inicial dá suporte, nessa sede de cognição sumária, à pretensão 

pleiteada, uma vez que evidencia a probabilidade do direito invocado. O 

perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo decorre 

naturalmente dos prejuízos advindos com eventual corte no fornecimento 

de água, tendo em conta inclusive que na modernidade o acesso à água é 

tido como serviço essencial, que somente deve ser suprimido em casos 

excepcionais, de modo a preservar a dignidade da pessoa humana. 

Importa por ora a presença dos requisitos previstos no caput do art. 300 

do CPC. Por enquanto basta a probabilidade de assistir razão à parte 

autora, o que soa ponderável. E a possibilidade de cobrança forçada, 

sobretudo dos meios coercitivos disponíveis, como a suspensão do 

fornecimento da água e a negativação dos dados da parte promovente, o 

que devem ser barrados, na medida em que evidenciado o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda, o contorno postulado em 

adiantamento da tutela não sugere prejuízo desmedido à requerida. Pelo 

contrário, apenas resguardaria uma posição da parte que ora se diz 

afetada, segundo sua tese. Além do mais, o provimento a ser adiantado, 

provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. Presentes 

os requisitos do art. 300, caput e seus parágrafos, do Código de Processo 

Civil. Por derradeiro, evidenciado tratar-se de relação consumerista, 

existindo alegações verossímeis que podem configurar hipossuficiência 
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técnica e informar vulnerabilidade da parte autora em relação à parte 

requerida. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a postulação 

faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus 

direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo 

civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, nos 

termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a 

inversão do ônus da prova neste caso. Logo, competirá à parte requerida 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

parte autora. Isto posto, defiro o pedido em tutela de urgência, com 

espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar à parte promovida que se 

abstenha de suspender o fornecimento de água da residência da parte 

promovente (matrícula nº 92077-0) bem como de inserir seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação deste Juízo, sob 

pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso. Defiro a inversão do ônus da prova. Quanto ao pleito de justiça 

gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau processada 

gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento oportuno, na 

fase recursal, se for o caso. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda 

a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003462-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR VIECELLI OAB - MT24154/O (ADVOGADO(A))

OLMIR BAMPI JUNIOR OAB - MT24123/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003462-22.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANA DA SILVA 

BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, 

c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, com pedido 

liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Adriana da Silva 

Bezerra em face de Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A, 

devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

perante os órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que o 

débito negativado já foi adimplido. A documentação apresentada pela parte 

autora juntamente com a petição inicial dá suporte, nessa sede de 

cognição sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que evidencia a 

probabilidade do direito invocado. Ao que informa o documento agregado 

no Núm. 30704284, o nome da parte autora encontra-se negativado pela 

parte promovida desde 16/03/2020, no valor total de R$ 198,82, com data 

de vencimento em 30/01/2020. Consta nos autos comprovante de 

pagamento efetivado em 12/03/2020, conforme Núm. 30704280. Elementos 

que evidenciam a probabilidade do direito alardeado pela parte 

promovente, pelo menos nessa análise perfunctória do feito. Noutro giro, é 

indubitável o perigo de dano no caso em apreço, precisamente em relação 

à continuidade da negativação dos dados da parte autora perante os 

órgãos de proteção ao crédito, se o provimento for concedido apenas em 

decisão final de mérito. Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe 

sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com efeito, a negativação tem 

como consequência primordial o norteamento de concessões de crédito 

em geral, naturalmente negados aos inseridos nos cadastros de proteção 

ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. Importa por 

ora a presença dos requisitos previstos no caput do art. 300 do CPC. Por 

enquanto basta a probabilidade de assistir razão à parte promovente, o 

que soa ponderável. Presentes os requisitos do art. 300, caput e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Outrossim, convém destacar a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma 

vez que, levando-se em conta os conceitos de consumidor e de 

fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a 

parte promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes 

das relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão 

do ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

autora em relação à parte requerida. Sendo assim, como direito básico do 

consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive 

por conta do dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, 

sob risco de receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, 

facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus 

probatório, que pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. 

Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 

300 do CPC, a fim de determinar à parte promovida que exclua o nome da 

parte promovente nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 

05 dias, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, 

se for o caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência de 

conciliação. Defiro a inversão do ônus da prova. Quanto ao pleito de 

justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau processada 

gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento oportuno, na 

fase recursal, se for o caso. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda 
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a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003566-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003566-14.2020.8.11.0015. AUTOR: ANTONIO FERREIRA DA SILVA 

NETO REU: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos 

etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por 

danos morais, com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, 

aviada por Antônio Ferreira da Silva Neto em face de Club Mais 

Administradora de Cartões Ltda., ambos qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. A tese é a de inexistência de débitos 

com a parte promovida. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude 

do qual, à evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de 

prova do que para ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, 

obviamente ser contraproducente exigir qualquer vestígio de débito dito 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer débito com a demandada, todavia este Juízo 

pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações autorais. 

Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. 

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz 

sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do dever 

irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber 

a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de 

seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu 

expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, DEFIRO o 

pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de 

determinar à parte promovida que exclua o nome da parte promovente nos 

cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 dias, sob pena de 

incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso, com a 

juntada do respectivo comprovante até audiência preliminar. Defiro a 

inversão do ônus da prova, devendo a parte promovida demonstrar a 

legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os órgãos de 

proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a 

comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 
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presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a 

presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003609-48.2020.8.11.0015. AUTOR: KEYLANE COSTA MARTINS 

BERTOLINI REU: F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP, JOELMA 

ZAMBIASI - ME Vistos etc. Pretensão de Rescisão de Contrato, de 

Prestação de Serviços de Passagens Aéreas, Pacotes de Viagens, 

Hotelaria e Outros Serviços Turísticos com Devolução de Valores Pagos, 

com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, proposta por 

Keylane Costa Martins Bertolini em face de FRT. Operadora de Turismo 

Ltda., ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 

Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Essa é a síntese desse relevante instituto. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Extraído dos autos que a parte promovente contratou da 

promovida um pacote de viagem com destino à praia de Ponta Negra em 

Natal, Rio Grande do Norte, onde ficaria hospedada no Hotel e Suítes Vila 

do Mar, período de 01/07/2020 a 07/07/2020. Contrato no valor de R$ 

6.376,20, divididos em 10 parcelas mensais e sucessivas de R$ 637,62, 

sendo que até o momento pagou o total de R$ 3.188,10. Afirmado que por 

motivos de força maior, requereu o cancelamento do pacote de viagem. 

Para tanto, a promovida exigiu a quitação integral do contrato, no valor de 

R$ 6.376,20, para ao final compensar a cobranças das seguintes taxas: 

R$ 2.265,84 (multa de cancelamento do hotel); R$ 1.835,12 (multa de 

cancelamento Aéreo); R$ 1.071,47 (despesa financeira e administrativa); 

R$ 374,56 (custo operacional FRT da Operadora). Alegado que o valor 

total das multas é de R$ 5.546,99. Dessa forma, mesmo sem viajar, 

deveria proceder à quitação do contrato para depois ser reembolsada no 

valor de R$ 829,26. A causa de pedir desta demanda centra-se na tese de 

abusividade da multa por cancelamento no patamar exigido. Solicitação 

sem qualquer usufruto dos serviços contratados, segundo a tese. Assim, 

pretende a demandante a concessão dos efeitos da tutela de urgência 

para suspensão das cobranças vincendas em relação ao contrato em 

questão, além de vedar à promovida em negativar seus dados. In casu 

existente o vínculo contratual entre as partes, a incidir o regramento do 

Código de Defesa do Consumidor, de acordo com os arts. 2º e 3º do CDC, 

pois configurada a relação de consumo com nitidez. Não se mostra 

razoável que a promovida tenha que arcar integralmente com o ônus 

decorrente da desistência do consumidor, afigurando-se justa a incidência 

de multa. Noutro giro, aparenta exagero e abusividade, a exigência de R$ 

5.546,99 a título de multa. Tal patamar é detalhe importante que pode influir 

decisivamente na solução do litígio, a ser analisado no momento oportuno 

com mais profundidade, pois o contrato, apesar de “Lei entre as partes”, 

deve obediência à Lei consumerista, que entre outras prescrições veda 

cláusulas iníquas ou abusivas. Deve haver bom senso e 

proporcionalidade, com respeito aos direitos do consumidor, no contratar e 

no decorrente prestar os serviços. É cediço que são nulas de pleno direito 

as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que estabeleçam obrigações consideras iníquas, abusivas, que coloquem 

o consumidor em desvantagem exagerada, ou ainda que seja incompatível 

com a boa-fé ou a equidade. É o que dispõe o art. 51 do Código de Defesa 

do Consumidor: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: (...) IV - Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...).” Sendo assim, nesta 

conjuntura, probabilidade razoável de sucesso da tese de ser indevido o 

montante cobrado a título de multa. Pelo menos em parte. Ademais, é 

indubitável o perigo de dano no caso em apreço, precisamente em relação 

à continuidade das cobranças contratuais após solicitação de 

cancelamento, bem como eventual negativação do nome da parte 

promovente, se o provimento for concedido apenas em decisão final de 

mérito. Outrossim, o contorno postulado em adiantamento da tutela não 

sugere prejuízo desmedido à promovido. Pelo contrário, apenas 

resguardaria uma posição da parte que ora se diz afetada, segundo sua 

tese. Além do mais, o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é 

facilmente reversível a qualquer momento. Presentes os requisitos do art. 

300, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência deve ser deferida. Outrossim, conforme já utilizado acima, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a inversão do ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, 

inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos afloram alegações 

verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica da parte autora em relação à parte requerida. Sendo assim, como 

direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se 

condizente, inclusive por conta do dever irretorquível de expor os fatos 

conforme a verdade, sob risco de receber a pecha de improbus litigator, 

conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a 

inversão do ônus probatório, que pediu expressamente a seu favor e 

merece acolhimento. Isto posto, hei por bem DEFERIR o pedido de tutela 

provisória de urgência, de modo a determinar a suspensão de cobranças 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 329 de 622



em relação ao contrato discutido nos autos, precisamente as parcelas 

vincendas, além de vedar a parte promovida de negativar o nome da parte 

promovente nos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação 

deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso. Defiro a inversão do ônus da prova, a teor 

do art. 6.º, inciso VIII, do CDC, dada a vulnerabilidade e a hipossuficiência 

do consumidor. Logo, compete à parte requerida demonstrar os fatos 

desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do direito da requerente. 

Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro 

grau processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o 

momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cite-se a parte 

promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na 

pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002779-82.2020.8.11.0015. REQUERENTE: EMELI LALESCA APARECIDA 

DA GUARDA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA. Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débitos, c/c 

indenização por danos morais, com pedido liminar em tutela provisória de 

urgência, aviada por Emeli Lalesca Aparecida Da Guarda em face de Iuni 

Educacional – Unic Sinop Aeroporto Ltda., devidamente qualificados. Com 

arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Ao que informa o documento agregado no processo, extrato 

positivo de restrição creditícia colacionado no Id. 30241611, o nome da 

parte autora encontra-se negativado pela parte promovida desde 

15/11/2019, no valor total de R$ 3.008,47. In casu a parte promovente 

pleiteia a exclusão de seus dados perante os órgãos de proteção ao 

crédito, argumentando que inexiste débitos pendentes com a faculdade 

promovida, bem como o suposto débito refere-se à cobrança do 2º 

semestre do ano de 2017, período em que a promovente não fazia mais 

parte da instituição, conforme documentos aviados. Razão que dá suporte 

a probabilidade do direito alardeado. Aferido o primeiro requisito insculpido 

no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito aduzido, ainda mais 

para os fins colimados de mera probabilidade do direito, reversível a 

qualquer momento. Noutro giro, é indubitável o perigo de dano no caso em 

apreço, precisamente em relação à continuidade da negativação dos 

dados da parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o 

provimento for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana 

pessoa caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao 

crédito. Com efeito, a negativação tem como consequência primordial o 

norteamento de concessões de crédito em geral, naturalmente negados 

aos inseridos nos cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. De mais a mais, a exclusão da restrição, 

ao menos até o julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte 

promovida, sendo possível a sua reversão a qualquer momento caso 

constatada a improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se 

estende à parte promovente, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. 

Outrossim, convém destacar a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em conta os 

conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º 

ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. 

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz 

sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do dever 

irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber 

a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de 

seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu 

expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, DEFIRO o 

pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de 

determinar a parte promovida que exclua o nome da parte promovente nos 

cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 dias, sob pena de 

incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso, com a 

juntada do respectivo comprovante até audiência de conciliação. Defiro a 

inversão do ônus da prova, devendo a parte promovida demonstrar a 

legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os órgãos de 

proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a 

comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a 

presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença
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IDA APARECIDA PAIVA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))
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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: 

1009221-69.2017.8.11.0015. AUTOR(A): IDA APARECIDA PAIVA DA 

SILVA 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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
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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: 

1005269-82.2017.8.11.0015. AUTOR(A): LIVIA PEREIRA APARECIDO 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011531-48.2017.8.11.0015. AUTOR(A): LUIZ DA SILVA SOARES 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006586-81.2018.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006586-81.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: GEORGE HEVERTON ANTONIO 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Petição 

aviada pela parte exequente 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 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)”. 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. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013685-68.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NADABE DE SOUSA 

FERREIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Com arrimo 

nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, 

dispensado o relatório. Dicção do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte promovente não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente intimada 

desde 31/10/2019. Apresentou como justificativa um atestado médico um 

tanto suspeito, sem apresentar o código do CID, somente afirmando o seu 

comparecimento em consulta médica na data da solenidade, por mera 

coincidência, em consultório localizado na cidade de Fortaleza – CE, ponto 

turístico afamado do país. O Enunciado n.º 20 do FONAJE, estabelece que: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, In verbis: “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; A propósito, seguem arestos com destaques em 

negrito: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DA JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs 

recurso inominado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento na ausência de justificativa legal da 

parte autora sobre sua ausência à audiência de conciliação. 2. Nas suas 

razões recursais, a parte autora apresenta o recurso inominado para 

justificar sua ausência à audiência de conciliação e requerer a reforma da 

sentença para que seja redesignada nova data. Contrarrazões 

apresentadas. 3. Nos termos do art. 51 da Lei 9.099/95, extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. O § 2º, do mesmo 

artigo, prescreve que, quando a parte comprovar que a ausência 

decorreu de força maior, poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento 

das custas. 4. Acontece que a parte autora não apresentou qualquer 

justificativa para sua ausência à audiência de conciliação. Apenas diante 

da interposição do Recurso Inominado que a parte detalhou os motivos 

para tal, colacionando documentos facilmente obtidos à época da 

ausência. 5. Desta forma, correta a sentença que extinguiu o processo 

sem resolução do mérito, isto em razão da desídia da parte autora, que 

não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou qualquer 

justificativa em tempo hábil. 6. Recurso da parte autora conhecido e não 

provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Condenada 

a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 

55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da 

concessão da gratuidade de justiça. 8. Acórdão elaborado de 

conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (TJ-DF 

07093796120198070009 DF 0709379-61.2019.8.07.0009, Relator: 

ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda 

Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/12/2019 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.); “JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. ADVOGADO DA PARTE AUTORA PRESENTE. AUSÊNCIA 

DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-PA - RI: 

00025587020148140136 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA 

ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 20/02/2019, TURMA RECURSAL 

PERMANENTE, Data de Publicação: 08/03/2019); “RECURSO INOMINADO. 

JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À 

AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO 

COMPARECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ART 51, I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(,Número do Processo: 80027187820178050014, Relator (a): PAULO 

CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 

13/04/2019 )”. (TJ-BA 80027187820178050014, Relator: PAULO CESAR 

BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

13/04/2019). Portanto, a extinção do processo é medida que se impõe. Isto 

posto, com esteio na disposição do Enunciado nº 20 do FONAJE, c/c art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, ante a ausência da parte promovente na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, condeno a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. P. I. C. 

Sinop-MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 332 de 622



Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES 

PARA A COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT

EDITAL N. 02/2020/RH

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR, no uso de suas atribuições 

legais, de acordo com a Lei n. 9.099/95 de 26 de setembro de 1995, Lei 

Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 2007, Provimento n. 

040/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, Provimento n. 15/2016-CM de 

12 de julho de 2016 e alterações posteriores, torna pública o ADITIVO ao 

Edital n. 01/2020/RH, referente à abertura do II Processo Seletivo para 

Credenciamento de Conciliadores para cadastro reserva, conforme segue:

Considerando o avanço dos casos do novo coronavírus (COVID-19), 

classificado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma 

pandemia;

Considerando serem necessárias medidas que visem impedir a 

propagação do COVID-19;

DECIDE:

Art. 1º - Ficam adiadas as inscrições do II Processo Seletivo de 

Conciliadores para a Comarca de Várzea Grande.

Art. 2º - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital n. 

01/2020/RH e seus anexos.

Várzea Grande, 30 de março de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005915-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS APARECIDO DE SOUZA (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))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003903-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR NOGUEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARDEMIRO SANTANA FERREIRA OAB - MT897-O (ADVOGADO(A))

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - TO2841-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ODAIR DA SILVA (REU)

ELZA BENEDITA ARRUDA E SILVA (REU)

ANA PAULA ARRUDA E SILVA (REU)

SIVES JOSE DA SILVA JUNIOR (REU)

 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

413,40, taxa judiciária no valor de R$ 146,44, conforme cálculo ID 

28760767, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 17 de março de 2020. 

Karine Uhdre de Lara Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002160-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI PEREIRA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40, taxa judiciária no valor de R$ 148,98, conforme cálculo ID 

28871827 , SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 30 de março de 2020. 

Karine Uhdre de Lara Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002573-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LETICIA GOMES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO COSTA OAB - 420.210.652-00 (PROCURADOR)

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT14341-O (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40, taxa judiciária no valor de R$ 148,98, conforme cálculo ID. 

28883267, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009450-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERGINIO DE SOUZA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40, taxa judiciária no valor de R$ 183,82, conforme cálculo ID. 

28888306, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001769-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITT LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE DANHONI OAB - MT0017008A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON HENRIQUE LUPI (REQUERIDO)

 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40, taxa judiciária no valor de R$ 374,03, conforme cálculo ID. 

2883254, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002460-90.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

GEZUINO RAIMUNDO DA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT (CUSTOS 

LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO – 

PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES PRAZO: 20 DIAS DADOS DO 

PROCESSO: PROCESSO n. 1002460-90.2019.8.11.0002 Valor da Causa: 

R$ 998,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: GEZUINO RAIMUNDO DA OLIVEIRA Endereço: RUA DAS ROSAS, 

SN LOTE 13, (LOT MARINGÁ III), Manringa III, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78120-414 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JULIO DA SILVA 

RIBEIRO - MT19838-O POLO PASSIVO: Nome: MARIA SOUSA DE 

OLIVEIRA Endereço: desconhecido FINALIDADE: : INTIMAÇÃO de MARIA 

SOUSA DE OLIVEIRA acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais pendentes, no 

valor de R$ 413,40, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT 

para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, AINDA, CIENTE de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ‘EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE – Emitir Guias – custas finais/remanescentes”, preencher os dados 

do processo e valores de custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da 

Comarca de Dom Aquino – MT, ou entrar em contato pelo telefone (66) 

3451 -1224  (Cen t ra l  de  A r r e c a d a ç ã o  e  A r q u i v a m e n t o ) . 

DESPACHO/DECISÃO: Vinculado ao presente documento, disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 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. Dom Aquino/MT, 30 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) IRANY OLIVEIRA RODRIGUES 

Servidor da CAA 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005130-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DE SOUSA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR S. BRAGA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO – 

PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES PRAZO: 20 DIAS DADOS DO 

PROCESSO: PROCESSO n. 1005130-09.2016.8.11.0002 Valor da Causa: 

R$ 265,18 ESPÉCIE: [Pagamento em Consignação]->CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO (32) POLO ATIVO: Nome: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA 

JUNIOR Endereço: RUA ALACIR DE LANNES, 1244, (LOT D SÁVIO), 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78117-434 ADVOGADO DO(A) 

AUTOR(A): HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - MT17626-O POLO 

PASSIVO: Nome: SALVADOR S. BRAGA Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: : INTIMAÇÃO de SALVADOR S.. BRAGA, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes, no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no 

valor R$ 143,69, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT para fins de 

protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, AINDA, CIENTE de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ‘EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

– Emitir Guias – custas finais/remanescentes”, preencher os dados do 

processo e valores de custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da 

Comarca de Dom Aquino – MT, ou entrar em contato pelo telefone (66) 

3451 -1224  (Cen t ra l  de  A r r e c a d a ç ã o  e  A r q u i v a m e n t o ) . 

DESPACHO/DECISÃO: Vinculado ao presente documento, disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 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. Dom Aquino/MT, 30 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) IRANY OLIVEIRA RODRIGUES 

Servidor da CAA 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003312-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))
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LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA VÁRZEA 

GRANDE CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO 

1003312-22.2016.8.11.0002 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a 

PARTE REQUERIDA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento 

da custa judiciária no valor R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 

148,98, totalizando em R$ 562,38, conforme cálculo ID 28787136, SOB 

PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES. Várzea Grande, 30/03/2020 Irany Oliveira Rodrigues 

Técnica Judiciária VÁRZEA GRANDE, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000170-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA DE MORAES LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA VÁRZEA 

GRANDE CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO 

1000170-39.2018.8.11.0002 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a 

PARTE REQUERIDA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento 

da custa judiciária no valor R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 

148,98, totalizando em R$ 562,38, conforme cálculo ID 28787136, SOB 

PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES. Irany Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária VÁRZEA 

GRANDE, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001092-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C.C.F. CARVALHO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 148,98, conforme cálculo ID. 

28981047, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 30 de março de 2020. 

Karine Uhdre de Lara Analista Judiciário

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006767-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. A. (AUTOR(A))

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:

J. A. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

G. A. D. A. M. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1006767-24.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 999,91; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[Alimentos]; Certifico que em razão da 

diligência negativa, conforme certidão id.26641985, encaminho intimação a 

patrona da parte autora, para que se manifeste no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004799-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAMILA BARBOSA ROSA DE CASTRO OAB - MT23460/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

rodrigo cezar felfili (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE, POR MEIO DE SEU PATRONO, PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 5 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004170-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA ROSA SANTIAGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE OLIVEIRA DIOGO (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. 1004170-48.2019.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 30201591), no tocante a 

revisão dos alimentos, onde ficou estabelecida a majoração do percentual 

da pensão alimentícia para 28,7% do salário mínimo vigente, até o dia 10 

(dez) de cada mês, em conta bancária de titularidade da genitora, além do 

custeio de 100% (cem por cento) dos medicamentos e materiais escolares 

do infante. Quanto ao direito de convivência, o genitor passará a buscar o 

filho na residência materna, em finais de semanas alternados e horários 

de forma livre como acordarem as partes. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Exclua-se o 

feito da pauta de audiência. P. R. I. Isentos de custas, eis que defiro a AJG 

(Id. 19961834). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de Março de 2020. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1012138-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. S. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))
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ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

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. 1012138-32.2019.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo formulado pelas partes, no 

tocante a guarda, alimentos e direito de convivência dos filhos menores de 

idade, onde ficou estabelecido que a guarda dos filhos menores, será 

exercida de forma compartilhada pelos genitores, fixando-se como base 

de moradia a residência da mãe, tendo o genitor o direito de convivência 

de forma livre. Quanto aos alimentos em favor dos menores, o genitor 

pagará o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente, até o dia 10 de cada mês, em mãos e mediante recibo da genitora. 

Ademais, pactuaram que os genitores dividirão igualitariamente as 

despesas extraordinárias dos menores, assim sendo consideradas 

aquelas que não compõem a ordinariedade de suas manutenções. Por fim, 

informaram que deliberarão quanto a partilha de bens em momento 

oportuno. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. O divórcio 

do casal já foi decretado e o mandado de averbação expedido, constando 

a observação que o cônjuge virago voltaria a usar o nome de solteira (Ids. 

25100520 e 29358196). As partes renunciaram ao prazo recursal. 

Exclua-se o feito da pauta de audiência. P. R. I. Isentos de custas (Id. 

23765352). Lavre-se o termo de guarda compartilhada para os genitores. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 27 de Março de 2020. Christiane da Costa 

Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1012138-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. S. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

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. 1012138-32.2019.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo formulado pelas partes, no 

tocante a guarda, alimentos e direito de convivência dos filhos menores de 

idade, onde ficou estabelecido que a guarda dos filhos menores, será 

exercida de forma compartilhada pelos genitores, fixando-se como base 

de moradia a residência da mãe, tendo o genitor o direito de convivência 

de forma livre. Quanto aos alimentos em favor dos menores, o genitor 

pagará o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente, até o dia 10 de cada mês, em mãos e mediante recibo da genitora. 

Ademais, pactuaram que os genitores dividirão igualitariamente as 

despesas extraordinárias dos menores, assim sendo consideradas 

aquelas que não compõem a ordinariedade de suas manutenções. Por fim, 

informaram que deliberarão quanto a partilha de bens em momento 

oportuno. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. O divórcio 

do casal já foi decretado e o mandado de averbação expedido, constando 

a observação que o cônjuge virago voltaria a usar o nome de solteira (Ids. 

25100520 e 29358196). As partes renunciaram ao prazo recursal. 

Exclua-se o feito da pauta de audiência. P. R. I. Isentos de custas (Id. 

23765352). Lavre-se o termo de guarda compartilhada para os genitores. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 27 de Março de 2020. Christiane da Costa 

Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047894-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT216470-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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. 1047894-82.2019.8.11.0041. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação Inominada c/ Liminar de Afastamento do Filho Agressor do Lar do 

Genitor Idoso. Considerando o óbito do requerido, informado no Id. 

28723405, bem ainda que a presente ação é considerada intransmissível, 

não há alternativa a não ser a extinção do feito. Infelizmente, após a 

informação do óbito do filho/requerido, veio aos autos a informação do 

óbito do autor. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Isento de custas (Id. 25975529). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 27 de Março de 

2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000678-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO JUCA CHAIM OAB - AC4338 (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT. 

Processo nº 1000678-48.2019.811.0002 Autora: Anita Slusarki Anita 

Slusarki, já qualificada nos autos, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, pela Defensora Pública que esta 

subscreve, no uso de suas atribuições institucionais, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, impugnar a 

contestação apresentada no ID n°. 26160586, nos seguintes termos: 

Vieram os autos para apresentação de impugnação a contestação. 

Nenhuma preliminar foi levantada, em sede de mérito, a parte requerida 

concorda com os fundamentos de fato e de direito expostos na inicial, não 

se opondo a pretensão da autora. Sendo assim, mantém-se os pleitos 

exordiais, reiterando a procedência do pedido. Nestes Termos, Pede 

Deferimento. Várzea Grande/MT, 05 de Dezembro de 2019. TATIANA 

ALMEIDA DE REZENDE DEFENSORA PÚBLICA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007274-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALYE NAZARE DANTAS PEREIRA OAB - MT15958/O 

(ADVOGADO(A))

MAYLSON MARINHO DA SILVA CORREA OAB - MT21573/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. 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. 1007274-19.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Homologação de Acordo Extrajudicial de Alimentos e Guarda 

Compartilhada. Por meio de decisão (Id. 16982927), foi determinada a 

emenda à inicial. Intimada por Advogado e pessoalmente, a autora 

quedou-se inerte (Id. 21297400/21785819). O Ministério Público 

manifestou-se pela extinção do processo sem resolução do mérito (Id. 

25721729). Diante da inércia dos interessados, e, considerando a 

impossibilidade do processo permanecer paralisado indefinidamente, bem 

ainda a inépcia da petição inicial, de rigor a extinção deste processo sem 
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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. 10057512). Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 27 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: 1007055-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

8. (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007055-35.2019.8.11.0002. VISTOS etc. 

Determinada a intimação da parte para trazer aos autos documento 

essencial ao prosseguimento do feito, este não foi juntado aos autos. Do 

exposto, com fundamento no art. 330, I e 485, I, ambos do CPC, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. P. R. I. Isento de custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito, com baixa na Distribuição. Observo que o causídico continua 

representando sua cliente, eis que dever deste a ciência da renúncia. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 27 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: 1004899-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. P. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

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. 1004899-74.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Acolho o 

parecer ministerial (Id. 21976562). Intimem-se as partes interessadas, via 

Advogado, para manifestar quanto às cláusulas do acordo quanto à 

guarda e o direito de convivência, esclarecendo se a genitora deseja a 

guarda compartilhada, nos termos debatidos pelo Ministério Público. Em 

seguida, ao Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007685-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO OLIVEIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA JUSTINA GUEDES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON NASCIMENTO RODRIGUES OAB - MT25772/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007685-28.2018.8.11.0002. VISTOS etc. ALFREDO 

OLIVEIRA DE CAMPOS, qualificado, ajuizou AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO contra ELIANA JUSTINA GUEDES DE CAMPOS, também 

qualificada, aduzindo, em síntese, o que segue. Contraiu matrimônio com a 

requerida em data de 13/10/2012, sendo, o regime de bens, o da 

comunhão parcial. Da união não adveio filhos. Não há bens a partilhar. 

Pugnou pelo decreto do divórcio. A petição inicial foi instruída com 

declaração de hipossuficiência e documentos (Id. 14972814 a 14972832). 

AJG deferida, ordem de citação e designação de audiência de conciliação 

(Id. 15143252). Manifestação da parte autora (Id. 15683941), pugnando 

pela citação da requerida, por edital, uma vez que a mesma encontra-se 

em lugar incerto e não sabido. Em audiência de conciliação (Id. 16021335), 

restou inexitosa, ante ausência de citação da requerida. A patrona da 

parte autora reiterou o pedido de citação por edital da ré. Ordem de 

citação da requerida por edital (Id. 18264498). Citação da requerida por 

edital (Id. 18892161/18912752). Contestação por negativa geral (Id. 

22058543). Impugnação à contestação (Id. 22434278). Deixo de colher 

manifestação ministerial, eis que não debatidas nestes autos as questões 

pertinentes aos menores de idade. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

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. A requerida foi citada por edital. Não há 

óbice, pois, ao acolhimento do pedido. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 226, § 6º, da 

CF/88, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar o 

divórcio do casal, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. 

R. I. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º, incisos I 

a IV do mesmo artigo. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

para averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), 

anotando-se que não bens a partilhar. A requerida a voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja, ELIANA JUSTINA GUEDES (Id. 14972826). Em 

seguida, arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 27 de Março de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007652-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALIA SOUZA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007652-04.2019.8.11.0002. VISTOS etc. 

Compulsando os autos verifica-se, o autor encartou aos autos o acordo 

extrajudicial entabulado entre as partes. A ré não foi localizada para 

citação pessoal (Id. 28455858). Para que seja possível a homologação 

judicial do acordo, há necessidade que a ré integre o feito, na medida em 

que, repita-se, o acordo é extrajudicial. Assim, intime-se o autor, via 

Advogado, para manifestar acerca do interesse do prosseguimento do 

feito. Havendo, deverá informar endereço atualizado da requerida para 

citação e concordância ou não com os termos da avença. Vindos aos 

autos, cite-se para anuir com o acordo ou apresentar defesa, sob as 

penas da lei. Cumpra-se. Várzea Grande, 27 de Março de 2020. Christiane 

da Costa Marques Neves Juíza de Direito CApós, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014596-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CIRILO BARBOSA (REQUERENTE)

JOSSELICE SANTANA DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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. 1014596-22.2019.8.11.0002. VISTOS etc. JOSSELICE 

SANTANA DE PROENÇA BARBOSA e REGINALDO CIRILO BARBOSA, 

qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, pretendendo a 

decretação do divórcio, definição da guarda, direito de convivência e 

pensão alimentícia (Id. 24846148). O cônjuge virago pretende voltar a usar 

o nome de solteira. 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. 
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27235236). 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 do filho 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, eis que defiro AJG. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 10, I, do 

CC), anotando-se que não há bens a partilhar. A autora voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja JOSSELICE SANTANA DE PROENÇA (Id. 

24846152). Lavre-se termo de guarda compartilhada em favor dos 

genitores. Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição. 

Desentranhe-se o ofício e certidão de casamento enviadas a este Juízo, 

restituindo-a ao Juízo que para cá o remeteu, eis que estranho aos autos. 

Por cautela, deve ser verificado se há ação neste Juízo envolvendo as 

pessoas nominadas no documento. Cumpra-se. Várzea Grande, 27 de 

Março de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006478-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJAIR CARNEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

RAQUEL OLIVEIRA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT15868/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006478-23.2020.8.11.0002. VISTOS etc. DJAIR 

CARNEIRO BARBOSA e RAQUEL OLIVEIRA CUNHA BARBOSA, 

qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, pretendendo a 

decretação do divórcio, definição da guarda, direito de convivência e 

pensão alimentícia (Id. 29629721). O cônjuge virago pretende voltar a usar 

o nome de solteira. 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. 

29804329). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 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. 29633968). Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC), anotando-se que não 

há bens a partilhar. A autora voltará a usar o nome de solteira, qual seja 

RAQUEL OLIVEIRA CUNHA (Id. 29629724). Lavre-se termo de guarda 

compartilhada em favor dos genitores. Em seguida, arquive-se com baixa 

na distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008188-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

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. 1008188-15.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Alimentos. Compulsando os autos, verifica-se que o presente 

feito deve ser extinto sem resolução do mérito. Vejamos. As partes, a 

causa de pedir e o pedido desta ação são idênticos aos da Ação de 

Alimentos nº. 1004445.94.2019.8.11.0002, em trâmite da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, ensejando a ocorrência da 

litispendência. A esse respeito: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (Redação dada pela Lei nº. 13.105, de 2015) (...) V – reconhecer 

a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3º. 

O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito 

em julgado; Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 

(...) VI - litispendência; (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015). (...) § 1º. verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando 

se reproduz ação anteriormente ajuizada; (Redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015). § 2º. Uma ação é idêntica à outra 

quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). § 3º. 

Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso. (Redação 

dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). § 5º. Excetuadas a 

convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de 

ofício das matérias enumeradas neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015). É da jurisprudência do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO 

FEITO EM ESTÁGIO MENOS AVANÇADO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS 

ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À 

luz dos princípios da economia e celeridade processual, deve ser mantida 

a sentença que, reconhecendo a litispendência entre duas demandas, 

extinguiu o feito que se encontrava em estágio menos avançado. 

Precedentes do STJ. 2. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0456.12.001592-4/001. 5ª Câmara Cível. Relatora: Desa. Áurea Brasil. 

Data de Julgamento: 18/04/2013. (Disponível em www.tjmg.jus.br – 

Acesso em 25 de Maio de 2016 às 17h24min). De rigor, portanto, a 

extinção deste processo sem resolução do mérito. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, em virtude da 

litispendência verificada, com fundamento no art. 485, inciso V c/c art. 

337, inc. VI e parágrafos, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. P. R. I. Isentos de 

custas (Id. 22085514). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa 

na Distribuição. Isento de custas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1018632-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. L. (REQUERENTE)

M. M. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCO DA SILVA OAB - MT23466-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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. 1018632-10.2019.8.11.0002. VISTOS etc. JOACIR 

ALVES DE LIMA e MIRLEY MARIA DE SOUZA LIMA, qualificados, 

ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, pretendendo a decretação 

do divórcio, definição da guarda, direito de convivência, pensão alimentícia 

e bens a partilhar (Id. 26618630). O cônjuge virago pretende voltar a usar 

o nome de solteira. Pugnaram pelo decreto de divórcio. O Ministério 
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Público, instado a se manifestar, opinou pela procedência do pedido 

constante na inicial, com a consequente homologação do acordo (Id. 

29819969). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 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 dos filhos menores 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 processuais, eis que defiro AJG. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 10, I, do 

CC/2002). A autora voltará a usar o nome de solteira, qual seja MIRLEY 

MARIA DE SOUZA (Id. 26618965). Lavre-se termo de guarda 

compartilhada em favor dos genitores. Comunique-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis. Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010702-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. C. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE MARIA DA SILVA OAB - MT24568/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. R. (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. 1010702-72.2018.8.11.0002. VISTOS etc. DIOGO 

DONALD CORRÊA DAS NEVES e ALCIONE DA SILVA REIS NEVES, 

qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, pretendendo a 

decretação do divórcio, definição da guarda e direito de convivência (Id. 

26618630/18903273). O cônjuge virago pretende voltar a usar o nome de 

solteira. 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. 29813509). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 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 

processuais, eis que defiro AJG. Após o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado para averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC/2002). 

Anotando-se que não há bens a partilhar. A autora voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja ALCIONE DA SILVA REIS (Id. 16874648). Lavre-se 

termo de guarda compartilhada em favor dos genitores. Em seguida, 

arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009692-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. O. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAVIO DOS SANTOS OAB - MT25210/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. X. D. S. (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009692-90.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo o 

processo no estado que se encontra. As partes entabularam acordo em 

relação à partilha de bens móveis, exceto no que diz com o 

reconhecimento expresso da união estável e sua dissolução. Havendo 

interesse nesse sentido, o processo será incluído na pauta de audiência 

para produção de prova a respeito. Intimem-se as partes, via Advogados, 

para manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito. Após, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010943-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN MARIANO REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA REIS (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. 1010943-46.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação Revisional de Alimentos. Manifestação da parte ré (Id. 22866053), 

informando que as partes entabularam acordo nos autos do Processo 

1003975-63.2019, que tramitou perante a 3ª Vara de Família e Sucessões, 

desta comarca. Assim, não há, pois, interesse no prosseguimento deste 

feito. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, inciso VI, “in fine”, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Isentos de custas (Id. 21521492). Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito com baixa na Distribuição. Cumpra-se, cientificando-se o Ministério 

Público. Várzea Grande, 28 de Março de 2020. Christiane da Costa 

Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006632-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (REQUERENTE)

A. H. S. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO OAB - MT26393/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. H. S. D. L. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006632-41.2020.8.11.0002. VISTOS etc. ANDREIA 

SANTINI e ANDRÉ HENRIQUE SCHNEIDER DI LORETO, qualificados, 

ajuizaram AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO CONSENSUAL, aduzindo, em síntese, o que segue. 

Encontram-se separados judicialmente desde 01/06/2009, por sentença 

proferida em processo que tramitou perante este Juízo. Pugnaram pela 

conversão da separação em divórcio. A petição inicial foi instruída com 

documentos. O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela 

procedência do pedido constante da inicial (Id. 29814182). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Não há necessidade de produção de prova em 

audiência, motivo pelo qual conheço diretamente do pedido. Os 

documentos constantes dos autos comprovam a separação judicial do 

casal por sentença transitada em julgado, averbada perante o Registro 

Civil, preenchendo o requisito exigido pelo ordenamento jurídico. Ademais, 

com a Emenda Constitucional nº. 066/2010, o divórcio não mais depende 

de prévia separação de fato ou judicial para por fim ao matrimônio. 

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 
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JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar o divórcio 

do casal, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. 

Isentos de custas processuais (ID. 29686135). Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 10, I, do 

CC). Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001358-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLA LAIS DA SILVA (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. 1001358-95.2018.8.11.0025. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Exoneração de Alimentos. Consta dos autos – Id. 26649156, 

cópia da sentença proferida nos autos do Processo 

n.1008122-69.2018.8.11.0002, que as partes entabularam acordo. Não há, 

pois, interesse no prosseguimento deste feito. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, “in 

fine”, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas (Id. 

18494578). Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1013846-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL JESUS DA COSTA OAB - MT25353-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. C. O. (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. 1013846-20.2019.8.11.0002. VISTOS etc. WELLEY 

COSTA OLIVEIRA e MÁRCIA ANA CHAGAS OLIVEIRA, qualificados, 

ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, pretendendo a decretação 

do divórcio, definição da guarda, direito de convivência e pensão 

alimentícia (Id. 24541408/26341991). O cônjuge virago pretende voltar a 

usar o nome de solteira. 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. 

28670430). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 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 das filhas menores 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. 28022491). Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

para averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC), anotando-se 

que não há bens a partilhar. A autora voltará a usar o nome de solteira, 

qual seja MÁRCIA ANA CHAGAS (Id. 26227118). Lavre-se termo de 

guarda compartilhada em favor dos genitores. Em seguida, arquive-se com 

baixa na distribuição. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61046 Nr: 6615-18.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT, MALONY CRISTIAN DE PAULA LINO - OAB:26053/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTENOR FADINI - 

OAB:3017/MT, DOLORES CRUZ ROSELLI - OAB:MT 9.528

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS GARCIA 

DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 6615-18.2003.811.0002, 

Protocolo 61046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009185-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. D. I. (REU)

N. J. C. (REU)

Outros Interessados:

A. B. D. S. (TESTEMUNHA)

M. D. D. T. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª 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 CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES PROCESSO n. 1009185-66.2017.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [Investigação de Paternidade]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTORA: PATRICIA DE MOURA 

REQUERIDA: MARILENE NUNES DA ISLVA REQUERIDO: NELSON JOSE 

CORRAL REQUERIDO: NELSON JOSE CORRAL, RG 14049694, CPF 

014.286.021-27, Endereço: atualmente em local incerto e não sabido. 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO REQUERIDO NELSON JOSÉ 

CORRAL, 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: Trata-se de Ação de 

Investigação de Paternidade Post Mortem c/c Anulação de Registro Civil 

proposta por G.C. menor representado por sua genitora Patrícia de Moura 

contra Marilene Nunes da Silva e Nelson José Corral. O menor G.C. é filho 

biológico da Sra. Patrícia, o pai biológico Ronielton da Silva Zampieri 

faleceu antes de registrar o filho. O Sr. Nelson registrou o Autor tendo em 

vista que a genitora tinha muitas dificuldades em atividades como 

matricular o filho em creches por não ter o nome do pai. A família do pai 

biológico sempre foi presente na criação da criança e cobra o registro 

tendo em vista que a paternidade já foi comprovada por exame de DNA. A 

Autora requer a gratuidade da justiça, a citação do pai registral e da 

genitora do pai biológico, a participação do Ministério Público nos autos e a 

procedência da ação com a lavratura de novo registro de nascimento, 

protestando por provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos. DECISÃO: "VISTOS etc. Defiro como requerido no Id. 21281911. 

Cite-se o requerido Nelson José Corral, por edital com prazo de 20 dias, 

para, querendo, contestar o pedido no prazo legal, devendo constar do 

mandado as advertências previstas nos artigos 335, inciso I e 344, ambos 

do CPC. Vindo aos autos a contestação, se no prazo, junte-se e dê-se 

vistas a parte autora para manifestação. Não sendo apresentada 
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contestação, nomeio desde já um dos ilustres Advogados da UNIVAG 

para proceder à defesa do requerido citado por edital (art. 72, inciso II, do 

CPC). Com a defesa, diga a autora e o Ministério Público. Após, conclusos. 

Cumpra-se." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Edith Garcia, digitei. VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003648-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. N. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. L. (REU)

C. C. C. (REU)

Outros Interessados:

A. P. P. (TESTEMUNHA)

S. S. S. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª 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 CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 1003648-55.2018.8.11.0002 

Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Investigação de Paternidade]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) REQUERENTE: CARLOS CESAR 

NOGUEIRA DE CAMPOS REQUERIDA: CLAUDIA CRISTINA COSTENARO 

REQUERIDO: NEWTON CUNHA LAURINDO REQUERIDO: NEWTON CUNHA 

LAURINDO, CPF 551.698.641-91, Filiação: Maria da Cunha Laurindo, 

Endereço: atualmente em local incerto e não sabido. FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Anulação de 

Registro Civil proposta por Carlos Cesar Nogueira de Campos contra 

Y.H.C.A. menor representado por sua genitora Claudia Cristina Costenaro 

e Newton Cunha Laurindo. O Autor relata que o requerido menor é filho da 

requerida e foi registrado pelo requerido, mas que um exame de DNA 

comprovou que o Autor é o pai biológico do menor. Requer a concessão 

da gratuidade da justiça, a designação de audiência de mediação e 

conciliação, a procedência do pedido para declarar a nulidade do assento 

de nascimento do menor a fim de reconhecer a paternidade do autor, com 

anulação do registro para excluir o nome do pai registral e incluir o pai 

biológico e avós paternos, a intimação do Ministério Público para 

acompanhar o feito, além da condenação da Requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, a produção de todos os 

meios de prova admitidos em direito. DECISÃO: "VISTOS etc. Defiro como 

requerido no Id. 20894016. Cite-se o requerido, por edital com prazo de 20 

dias, para, querendo, contestar o pedido no prazo legal, devendo constar 

do mandado as advertências previstas nos artigos 335, inciso I e 344, 

ambos do CPC. Vindo aos autos a contestação, se no prazo, junte-se e 

dê-se vistas a parte autora para manifestação. Não sendo apresentada 

contestação, nomeio desde já um dos ilustres Advogados da UNIVAG 

para proceder à defesa do requerido citado por edital (art. 72, inciso II, do 

CPC). Com a defesa, diga a autora e o Ministério Público. Após, conclusos. 

Cumpra-se." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Edith Garcia, digitei. Várzea Grande/MT, 30 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001457-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIONOR CARVALHO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª 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 CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES PROCESSO n. 1001457-03.2019.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) 

REQUERENTE: VALDIONOR CARVALHO DE JESUS REQUERIDA: CLESIA 

APARECIDA DA SILVA CARVALHO, CPF 003.748.801-58, Filiação: 

Antonio Conrado da Silva e Maria Aparecida da Silva, Endereço: 

Atualmente em local incerto e não sabido. FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DA REQUERIDA, 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: Trata-se de 

Ação de Divórcio Litigioso proposta por Valdionor Carvalho de Jesus 

contra Clesia Aparecida da Silva Carvalho em 18/02/2019. O Autor relata 

que é casado com a Requerida deste 01/09/2002 em regime de comunhão 

parcial de bens, e que estão separados de fato há aproximadamente 04 

anos, sem possibilidade de conciliação. Que a requerida se encontra em 

local incerto e não sabido, consignando que não adquiriram bens ou 

tiveram filhos. Salienta que a Requerida deverá voltar a usar o nome de 

solteira. Requer a concessão da gratuidade da justiça, a produção de 

todos os meios de prova admitidos em direito, a procedência da ação 

decretando-se o divórcio, a intimação do Ministério Público para 

acompanhar o feito, além da condenação da Requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Em 

emenda à inicial o Autor noticia que durante o casamento advieram 02 

filhos L.C. da S. nascido em 22/03/2004 e Luana Carvalho da Silva nascida 

em 29/07/1999. Que a guarda e alimentos do filho L. serão discutidos em 

autos separados, pois desde a separação o Autor cuidou da filha Luana 

que ficou sob sua guarda e hoje já é maior de idade. DECISÃO: "VISTOS 

etc. Defiro como requerido no Id. 246445710. Cite-se a requerida, por 

edital com prazo de 20 dias, para, querendo, contestar o pedido no prazo 

legal, devendo constar do mandado as advertências previstas nos artigos 

335, inciso I e 344, ambos do CPC. Vindo aos autos a contestação, se no 

prazo, junte-se e dê-se vistas a parte autora para manifestação. Não 

sendo apresentada contestação, nomeio desde já um dos ilustres 

Advogados da UNIVAG para proceder à defesa da requerida citada por 

edital (art. 72, inciso II, do CPC). Com a defesa, diga a autora e o Ministério 

Público. Após, conclusos. Cumpra-se." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Edith Garcia, digitei. Várzea Grande/MT, 30 

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.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008426-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEOMAR HAGAMENON MACHADO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

LETICIA MARIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

GLEICI EZOLDINA MACHADO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

VALERIA ANDREIA LOPES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

MARCELO LOPES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

VANESSA VITORIA LOPES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

CLODOALDO MACHADO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA OAB - 632.835.221-20 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AUTOS n. 1008426-34.2019 – PJE ALVARÁ JUDICIAL. Vistos, 

Retifique-se o nome da Ação junto ao sistema PJE, fazendo constar como 

“ALVRÁ JUDICIAL”. Cumpra-se cota ministerial ID. 30363504; eis que a 

acolho. Intime-se a requerente SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA, para que 

no prazo de 10 (dez) dias, regularize a representação processual das 

herdeiras VALÉRIA ANDREIA e VANESSA VITÓRIA, bem como se 

manifeste acerca do documento juntado no ID. 29594315. Defiro pedido 

constante na inicial ID. 22108934, citem-se os herdeiros: LETÍCIA MARIA 

DE ALMEIDA, MARCELO LOPES DE ALMEIDA, CLODOALDO MACHADO DE 

ALMEIDA, GLEOMAR HAGAMENON MACHADO DE ALMEIDA e GLEICI 

EZOLDINA MACHADO DE ALMEIDA, nos endereços constantes no ID. 

22108934, págs. 03/04, para que no prazo legal manifestem-se acerca do 

pedido de Alvará, requerendo o que entenderem de direito. Determino a 

expedição de Ofício ao INSS para que no prazo de 30 (trinta) dias, informe 

a este Juízo se há dependentes regularmente inscritos como beneficiários 

do “de cujus” HAGAMENON LOPES DE ALMEIDA (ID. 22109145). Após, 

cumprida todas as determinações acima, dê-se nova vistas dos autos ao 

Ministério Público. Às providências. Várzea Grande – MT. Eulice Jaqueline 

da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008426-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEOMAR HAGAMENON MACHADO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

LETICIA MARIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

GLEICI EZOLDINA MACHADO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

VALERIA ANDREIA LOPES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

MARCELO LOPES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

VANESSA VITORIA LOPES DE ALMEIDA (REQUERIDO)
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CLODOALDO MACHADO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA OAB - 632.835.221-20 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AUTOS n. 1008426-34.2019 – PJE ALVARÁ JUDICIAL. Vistos, 

Retifique-se o nome da Ação junto ao sistema PJE, fazendo constar como 

“ALVRÁ JUDICIAL”. Cumpra-se cota ministerial ID. 30363504; eis que a 

acolho. Intime-se a requerente SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA, para que 

no prazo de 10 (dez) dias, regularize a representação processual das 

herdeiras VALÉRIA ANDREIA e VANESSA VITÓRIA, bem como se 

manifeste acerca do documento juntado no ID. 29594315. Defiro pedido 

constante na inicial ID. 22108934, citem-se os herdeiros: LETÍCIA MARIA 

DE ALMEIDA, MARCELO LOPES DE ALMEIDA, CLODOALDO MACHADO DE 

ALMEIDA, GLEOMAR HAGAMENON MACHADO DE ALMEIDA e GLEICI 

EZOLDINA MACHADO DE ALMEIDA, nos endereços constantes no ID. 

22108934, págs. 03/04, para que no prazo legal manifestem-se acerca do 

pedido de Alvará, requerendo o que entenderem de direito. Determino a 

expedição de Ofício ao INSS para que no prazo de 30 (trinta) dias, informe 

a este Juízo se há dependentes regularmente inscritos como beneficiários 

do “de cujus” HAGAMENON LOPES DE ALMEIDA (ID. 22109145). Após, 

cumprida todas as determinações acima, dê-se nova vistas dos autos ao 

Ministério Público. Às providências. Várzea Grande – MT. Eulice Jaqueline 

da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004111-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. A. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO N. 1004111–60.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO. REQUERENTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. 

REQUERIDA: MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE. Vistos. Diante do 

preceituado nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil, 

manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004111-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. A. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO N. 1004111–60.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO. REQUERENTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. 

REQUERIDA: MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE. Vistos. Diante do 

preceituado nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil, 

manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008102-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA YOSHIKO KAWAHARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GUIMARAES NOVAIS OAB - MT8892-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ROBERTO JUN KAWAHARA (HERDEIRO)

MARIA AUXILIADORA MARQUES KAWAHARA (HERDEIRO)

SERGIO SHIGUERU KAWAHARA (HERDEIRO)

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

DILMA GUIMARAES NOVAIS OAB - MT8892-O (ADVOGADO(A))

RUBENS FUMIO KAWAHARA (HERDEIRO)

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT6357-O (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1008102-15.2017 – PJE AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

Vistos. Intime-se a inventariante, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca da certidão de ID. 30382789. Após, conclusos. Às 

providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006859-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CERILIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA ASSUNCAO DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO PJE -1006859-65.2019.8.11.0002 AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO REQUERENTE: EVA CERILIA DOS SANTOS. REQUERIDO: 

JUCILENE DE OLIVEIRA. Vistos. Em face da necessidade de se realizar 

perícia médica na interditanda, nomeio o médico, Ulisses Antônio Lemes do 

Prado, CRM/MT 3310, e-mail: upmed08@hotmail.com, com consultório 

profissional situado na Rua São Pedro, n. 78, bairro Centro Sul, Várzea 

Grande - MT – Complexo de Saúde de Várzea Grande (Postão), como 

perito do Juízo, razão pela qual fixo honorários profissionais no valor de 

R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), consoante o disposto na 

Resolução n. 232 de 13 de junho de 2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, que assim dispõe: “Art. 1º Os valores a serem pagos pelos 

serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da 

justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na 

hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Art. 2º O 

magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do 

profissional ou órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta 

Resolução, observando-se em cada caso: I – a complexidade da matéria; II 

– o grau de zelo e de especialização do profissional do órgão; III – o lugar 

e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades 

regionais. § 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do 

referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da 

justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do 

Estado ou do Distrito Federal. § 2º Quando os valores dos honorários for 

fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu 

pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles 

estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme 

anexo. § 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência 

judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite 

fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 

fundamentada. § 5º Os valores constantes na tabela anexa serão 

reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E. Art. 

3º Esta Resolução entra em vigorem 90 (noventa) dias após sua 

publicação”. Assim, intime-se a interditando (JUCILENE DE OLIVEIRA), para 

que compareça no endereço anteriormente mencionado no dia 25/06/2020 

às 08:00, munida de todos os seus documentos pessoais, para a 

realização da perícia designada nos presentes autos. O laudo pericial 
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deverá ser encaminhado a esse Juízo no prazo de 20 (vinte) dias, após o 

início dos trabalhos, respondendo os seguintes quesitos: “a) De que 

espécie de doença mental sofre a interditando? Classificá-la 

cientificamente. b) Essa moléstia mental – se existente – é de molde a 

comprometer, no interditando, suas faculdades de discernimento, 

afetividade ou orientação psíquica? c) Essas condições psicopatológicas 

impedem o interditando de reger sua pessoa e bens, tornando-o incapaz 

para vida civil? d) Essa incapacidade é relativa ou absoluta? e) Sua 

moléstia mental (se de alguma sofrer) é reversível, periódica, curável ou 

permanente? f) Indicar especificadamente, se for o caso, os atos para os 

quais haverá necessidade de curatela (exigência do artigo 753, § 2º, do 

Código de Processo Civil). g) Queira o ilustre perito acrescentar os 

esclarecimentos que, a seu profissional e científico juízo, possam ser úteis 

ao deslinde do feito.” Faculto às partes a indicação de assistente técnico e 

quesitos complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 

465, §1, II, do Código de Processo Civil. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer (artigo 477, § 1°, do Código de Processo Civil). Às providências. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010382-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. S. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1000584-71.2017 – PJE AÇÃO DECLARATÓRIA 

UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” REQUERENTE: NUBIA DOS REIS 

RODRIGUES. REQUERIDOS: NUBIELY DOS REIS COSTA E OUTROS. 

Vistos. Considerando-se informação constante na certidão de ID. 

29276978 (não citação da parte demandada) intime-se o requerente, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o 

que entender de direito. Após, conclusos. Às providências. Várzea 

Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006717-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA SALES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE SALES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO PJE – 1006717-32.2017.8.11.0002 AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. REQUERENTE: ALZITA SALES DE SOUZA REQUERIDA: 

ALICE SALES DE SOUZA Vistos. ALZITA SALES DE SOUZA ajuizou a 

presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face de sua irmã, ALICE SALES DE 

SOUZA, que é portador de Esquizofrenia (CID 10 -20), o que a impossibilita 

praticar atos da vida civil. Argumenta que a requerida é totalmente 

dependente de seus cuidados. Esclarece que sempre prestou todos os 

cuidados necessários ao bem estar da interditanda. Ao final, requer a 

curatela de ALICE SALES DE SOUZA, possibilitando a gerência de sua 

vida civil, nomeando-lhe curadora. Junta documentos (fls. 8/13). A inicial 

foi recebida conforme decisão lançada na ID 9738756 com o deferimento 

da liminar, bem como nomeado curador para defender os interesses da 

interditanda. O patrono da requerida apresentou contestação por negativa 

geral (Documento de ID n. 14828961). Laudo Pericial atestando a 

incapacidade da requerida anexado aos autos (Documento de ID n 

21986335). O Ministério Publico manifestou-se pela procedência do pedido 

(Documento de ID 27527956). É o relatório. Decido. Trata-se de Ação de 

Interdição ajuizada por ALZITA SALES DE SOUZA, em face de ALICE 

SALES DE SOUZA, ante a necessidade de auxílio para praticar atos da 

vida cível, segundo a peça inicial. O artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, destaca que o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver 

necessidade de produção de outras provas. O feito se mostra apto a 

julgamento, considerando-se a incapacidade que acomete a interditanda, 

que é dependente de ajuda integral de terceiros. Desnecessárias, 

portanto, provas outras a exemplo do estatuído no artigo 759 do Código de 

Processo Civil. A parte requerente possui legitimidade para o pleito, uma 

vez que é irmã da requerida. Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 

também nomeada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, foram incluídas 

diversas garantias aos portadores de deficiência, com reflexos nas mais 

diversas áreas do Direito. O artigo 1.780, do Código Civil, que cuidava da 

curatela de menor extensão, foi revogado, cedendo lugar ao processo de 

“Tomada de Decisão Apoiada”, regulamentado pelos artigos 1.783-A e 

seguintes, onde a pessoa com deficiência elege pelo menos duas 

pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua 

confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da 

vida civil, fornecendo-lhes elementos e informações necessários para que 

possa exercer sua capacidade. No entanto, a “tomada de decisão 

apoiada” não reflete o amparo pleiteado na presente demanda, tendo em 

vista que a pessoa com deficiência que figura nos autos não necessita de 

apoio, apenas e tão somente para a tomada de decisão sobre os atos da 

vida civil, mas necessita de auxílio para o gerenciamento de sua vida como 

um todo. Não obstante, dentre as principais alterações e inclusões 

trazidas pela Lei 13.146/2015, aplicáveis ao procedimento em análise, 

destaco: “Art. 3° São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada 

pela Lei nº 13.146, de 2015) I - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 

13.146, de 2015) II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015) III - (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) Art. 4° 

São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: 

(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) I - os maiores de dezesseis e 

menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e 

os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III - os 

excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; II - os ébrios 

habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015) III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) IV - os 

pródigos. Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; Art. 1.768. 

O processo que define os termos da curatela deve ser promovido: (...) III - 

pelo Ministério Público. Art. 1.769. O Ministério Público somente promoverá 

o processo que define os termos da curatela: (...) II - se não existir ou não 

promover a interdição alguma das pessoas designadas nos incisos I e II do 

artigo antecedente; Art. 1.772. O juiz determinará, segundo as 

potencialidades da pessoa, os limites da curatela, circunscritos às 

restrições constantes do art. 1.782, e indicará curador. Parágrafo único. 

Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as 

preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de 

influência indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias 

da pessoa. No presente caso, constata-se que as provas dos autos são 

suficientes para concluir que a interditada se encontra incapaz de reger 

de forma adequada sua vida e seus bens, impossibilitando, ainda, de 

exercer qualquer atividade profissional, para seu sustento próprio. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a necessidade de 

curatela por representação em favor de ALICE SALES DE SOUZA, 

nomeando-lhe curadora sua irmã ALZITA SALES DE SOUZA, com base no 

artigo 1.772, do Código Civil, para representa-lo em todos os atos de sua 

vida. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do Código de Processo 

Civil e no artigo 9°, inciso III, do Código Civil, inscreva-se o presente no 

Registro Civil e publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

Imprensa local, 01 (uma) vez, e no órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas. Sem honorários. P.I.C. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006717-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ALZITA SALES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE SALES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO PJE – 1006717-32.2017.8.11.0002 AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. REQUERENTE: ALZITA SALES DE SOUZA REQUERIDA: 

ALICE SALES DE SOUZA Vistos. ALZITA SALES DE SOUZA ajuizou a 

presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face de sua irmã, ALICE SALES DE 

SOUZA, que é portador de Esquizofrenia (CID 10 -20), o que a impossibilita 

praticar atos da vida civil. Argumenta que a requerida é totalmente 

dependente de seus cuidados. Esclarece que sempre prestou todos os 

cuidados necessários ao bem estar da interditanda. Ao final, requer a 

curatela de ALICE SALES DE SOUZA, possibilitando a gerência de sua 

vida civil, nomeando-lhe curadora. Junta documentos (fls. 8/13). A inicial 

foi recebida conforme decisão lançada na ID 9738756 com o deferimento 

da liminar, bem como nomeado curador para defender os interesses da 

interditanda. O patrono da requerida apresentou contestação por negativa 

geral (Documento de ID n. 14828961). Laudo Pericial atestando a 

incapacidade da requerida anexado aos autos (Documento de ID n 

21986335). O Ministério Publico manifestou-se pela procedência do pedido 

(Documento de ID 27527956). É o relatório. Decido. Trata-se de Ação de 

Interdição ajuizada por ALZITA SALES DE SOUZA, em face de ALICE 

SALES DE SOUZA, ante a necessidade de auxílio para praticar atos da 

vida cível, segundo a peça inicial. O artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, destaca que o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver 

necessidade de produção de outras provas. O feito se mostra apto a 

julgamento, considerando-se a incapacidade que acomete a interditanda, 

que é dependente de ajuda integral de terceiros. Desnecessárias, 

portanto, provas outras a exemplo do estatuído no artigo 759 do Código de 

Processo Civil. A parte requerente possui legitimidade para o pleito, uma 

vez que é irmã da requerida. Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 

também nomeada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, foram incluídas 

diversas garantias aos portadores de deficiência, com reflexos nas mais 

diversas áreas do Direito. O artigo 1.780, do Código Civil, que cuidava da 

curatela de menor extensão, foi revogado, cedendo lugar ao processo de 

“Tomada de Decisão Apoiada”, regulamentado pelos artigos 1.783-A e 

seguintes, onde a pessoa com deficiência elege pelo menos duas 

pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua 

confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da 

vida civil, fornecendo-lhes elementos e informações necessários para que 

possa exercer sua capacidade. No entanto, a “tomada de decisão 

apoiada” não reflete o amparo pleiteado na presente demanda, tendo em 

vista que a pessoa com deficiência que figura nos autos não necessita de 

apoio, apenas e tão somente para a tomada de decisão sobre os atos da 

vida civil, mas necessita de auxílio para o gerenciamento de sua vida como 

um todo. Não obstante, dentre as principais alterações e inclusões 

trazidas pela Lei 13.146/2015, aplicáveis ao procedimento em análise, 

destaco: “Art. 3° São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada 

pela Lei nº 13.146, de 2015) I - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 

13.146, de 2015) II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015) III - (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) Art. 4° 

São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: 

(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) I - os maiores de dezesseis e 

menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e 

os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III - os 

excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; II - os ébrios 

habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015) III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) IV - os 

pródigos. Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; Art. 1.768. 

O processo que define os termos da curatela deve ser promovido: (...) III - 

pelo Ministério Público. Art. 1.769. O Ministério Público somente promoverá 

o processo que define os termos da curatela: (...) II - se não existir ou não 

promover a interdição alguma das pessoas designadas nos incisos I e II do 

artigo antecedente; Art. 1.772. O juiz determinará, segundo as 

potencialidades da pessoa, os limites da curatela, circunscritos às 

restrições constantes do art. 1.782, e indicará curador. Parágrafo único. 

Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as 

preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de 

influência indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias 

da pessoa. No presente caso, constata-se que as provas dos autos são 

suficientes para concluir que a interditada se encontra incapaz de reger 

de forma adequada sua vida e seus bens, impossibilitando, ainda, de 

exercer qualquer atividade profissional, para seu sustento próprio. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a necessidade de 

curatela por representação em favor de ALICE SALES DE SOUZA, 

nomeando-lhe curadora sua irmã ALZITA SALES DE SOUZA, com base no 

artigo 1.772, do Código Civil, para representa-lo em todos os atos de sua 

vida. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do Código de Processo 

Civil e no artigo 9°, inciso III, do Código Civil, inscreva-se o presente no 

Registro Civil e publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

Imprensa local, 01 (uma) vez, e no órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas. Sem honorários. P.I.C. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006312-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. R. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. 1006312-59.2018.8.11.0002. AÇÃO DE 

SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS MACIEL. 

INTERDITANDO: BENILDO RODRIGUES MACIEL. Vistos. FRANCISCO DE 

ASSIS MACIEL ajuizou a presente AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR 

em face de seu irmão GESUILSON BELO SILVA, haja vista a necessidade 

de substituir a curadora anteriormente nomeada ANA RODRIGUES MACIEL 

em razão de seu falecimento ocorrido em 02/03/2017. Esclarece que 

BENILDO RODRIGUES MACIEL foi interditado no ano de 2004, por ser 

portador de esquizofrenia Paranoide (CID F20.0), de forma que é 

dependente de terceiros e incapaz para os atos da vida civil. Ao final, 

requer a substituição da curatela de BENILDO RODRIGUES MACIEL, 

possibilitando a gerência de sua vida civil, nomeando-lhe curador seu 

irmão FRANCISCO DE ASSIS MACIEL, que atualmente já lhe presta 

cuidados (ID. 14303296). Junta documentos (ID. 14303296). Relatório de 

Estudo Psicossocial acostado ao ID. 15569618. Consoante os fatos e a 

documentação encartada aos autos, foi deferida a antecipação de tutela 

pleiteada e nomeado o requerente com Curador provisório do requerido 

(ID. 20576804). O Ministério Público pugnou pela procedência do pedido, a 

fim de que seja nomeado FRANCISCO DE ASSIS MACIEL como curador de 

BENILDO RODRIGUES MACIEL (ID. 22680236). É o relatório. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR ajuizada por 

FRANCISCO DE ASSIS MACIEL, em face de seu irmão BENILDO 

RODRIGUES MACIEL, ante a alardeada necessidade de auxílio para 

praticar atos da vida cível. O artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, destaca que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de 

produção de outras provas. O feito se mostra apto a julgamento, 

considerando-se a incapacidade que acomete o interditando (ID. 

14943656), que é dependente de ajuda integral de terceiros. 

Desnecessárias, portanto, provas outras a exemplo do estatuído no artigo 

759 do Código de Processo Civil. A parte requerente possui legitimidade 

para o pleito, eis que irmão do requerido. Com a entrada em vigor da Lei n. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 345 de 622



13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 

também nomeada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, foram incluídas 

diversas garantias aos portadores de deficiência, com reflexos nas mais 

diversas áreas do Direito. O artigo 1.780, do Código Civil, que cuidava da 

curatela de menor extensão, foi revogado, cedendo lugar ao processo de 

“Tomada de Decisão Apoiada”, regulamentado pelos artigos 1.783-A e 

seguintes, onde a pessoa com deficiência elege pelo menos duas 

pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua 

confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da 

vida civil, fornecendo-lhes elementos e informações necessários para que 

possa exercer sua capacidade. No entanto, a “tomada de decisão 

apoiada” não reflete o amparo pleiteado na presente demanda, tendo em 

vista que a pessoa com deficiência que figura nos autos não necessita de 

apoio, apenas e tão somente para a tomada de decisão sobre os atos da 

vida civil, mas necessita de auxílio para o gerenciamento de sua vida como 

um todo. Não obstante, dentre as principais alterações e inclusões 

trazidas pela Lei 13.146/2015, aplicáveis ao procedimento em análise, 

destaco: “Art. 3° São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada 

pela Lei nº 13.146, de 2015) I - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 

13.146, de 2015) II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015) III - (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) Art. 4° 

São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: 

(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) I - os maiores de dezesseis e 

menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e 

os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III - os 

excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; II - os ébrios 

habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015) III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) IV - os 

pródigos. Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; Art. 1.768. 

O processo que define os termos da curatela deve ser promovido: (...) III - 

pelo Ministério Público. Art. 1.769. O Ministério Público somente promoverá 

o processo que define os termos da curatela: (...) II - se não existir ou não 

promover a interdição alguma das pessoas designadas nos incisos I e II do 

artigo antecedente; Art. 1.772. O juiz determinará, segundo as 

potencialidades da pessoa, os limites da curatela, circunscritos às 

restrições constantes do art. 1.782, e indicará curador. Parágrafo único. 

Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as 

preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de 

influência indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias 

da pessoa. No presente caso, constata-se que as provas dos autos são 

suficientes para concluir que o interditado se encontra incapaz de reger 

de forma adequada sua vida e seus bens, impossibilitando, ainda, de 

exercer qualquer atividade profissional, para seu sustento próprio. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a substituição de 

curatela por representação em favor de BENILDO RODRIGUES MACIEL, 

nomeando-lhe curador seu irmão FRANCISCO DE ASSIS MACIEL, com 

base no artigo 1.772, do Código Civil, para representa-lo em todos os atos 

de sua vida. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do Código de 

Processo Civil e no artigo 9°, inciso III, do Código Civil, inscreva-se o 

presente no Registro Civil e publique-se na rede mundial de computadores, 

no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) 

meses, na Imprensa local, 01 (uma) vez, e no órgão Oficial, 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Expeça-se termo de curador. Sem 

custas. Sem honorários. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004556-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. J. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT19246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. P. J. G. (REU)

M. C. S. (REU)

A. V. D. A. (REU)

V. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES OAB - MT20396-O 

(ADVOGADO(A))

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PAULO ROBERTO GUEDES OAB - 452.143.521-15 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1004556-83.2016 – PJE AÇÃO DE ADOÇÃO DE 

INCAPAZ “POST MORTEM” CUMULADA COM PEDIDO TUTELA DE 

URGÊNCIA. REQUERENTE: JOSÉ LUIZ JERÔNIMO GUEDES, representado 

por PAULO ROBERTO GUEDES. REQUERIDOS: MARIA CAMPOS SILVA 

(falecida), MARIA DOS PRAZERES JERÔNIMO GUEDES e VALÉRIO 

GUEDES. Vistos. Intime-se o requerente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, cumpra a determinação do ID. 4572568 parágrafos oitavo e nono 

(juntar aos autos documento que comprove a legitimidade de Paulo 

Roberto representar o autor). Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público. Às providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli Juíza de Direito L

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004409-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR FERREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA FERREIRA ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO INTERDIÇÃO Vistos, Acolho a emenda a inicial. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita nos termos da lei 1060/50. Cuida-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por GUIOMAR FERREIRA BORGES em 

face de JOSEFA FERREIRA ALBUQUERQUE, ambos qualificados nos 

autos. Informa que é filha da requerida que encontra-se acometida de 

doença classificada pelos CID 10-69.4 (Acidente Vascular Cerebral), 

conforme documentos de ID 20549015. Relata que em razão da patologia, 

a requerida não possui condições de praticar os atos da vida civil. Requer 

a interdição com os efeitos da tutela antecipada. É o breve relato. Decido. 

Considerando os fatos e a documentação contida nos autos, Defiro o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, e em atenção ao 

disposto no artigo 749 do Código de Processo Civil, nomeio, 

provisoriamente, a Sra. GUIOMAR FERREIRA BORGES, curadora da 

interditanda (JOSEFA FERREIRA ALBUQUERQUE). Lavra-se termo de 

compromisso. Cite-se, com as advertências legais. Determino seja 

realizada diligência de constatação da situação da demandada 30 (trinta) 

dias após o cumprimento do mandado de citação. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Eulice Jaqueline Da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001855-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WALLESKA SOUZA DE CARVALHO OAB - MT18639-O (ADVOGADO(A))

GISELE ANA CONCEICAO FIGUEIREDO OAB - 863.111.071-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO CONCEICAO FIGUEIREDO (REQUERIDO)

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 - 1001855-47.2019.811.0002. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. REQUERENTE: GISELE ANA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO E 
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SILVA. REQUERIDO: MARIA DO CARMO CONCEIÇÃO FIGUEIREDO. Vistos. 

Consoante os termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio curador à lide o ilustre patrono representante do Núcleo de Prática 

Jurídica da Faculdade UNIVAG, que patrocinará os interesses da 

interditanda MARIA DO CARMO CONCEIÇÃO FIGUEIREDO. Dê-se vista dos 

autos, pelo prazo legal, após conclusos para prolação de sentença. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006859-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CERILIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA ASSUNCAO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO PJE -1006859-65.2019.8.11.0002 AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO REQUERENTE: EVA CERILIA DOS SANTOS. REQUERIDO: 

JUCILENE DE OLIVEIRA. Vistos. Em face da necessidade de se realizar 

perícia médica na interditanda, nomeio o médico, Ulisses Antônio Lemes do 

Prado, CRM/MT 3310, e-mail: upmed08@hotmail.com, com consultório 

profissional situado na Rua São Pedro, n. 78, bairro Centro Sul, Várzea 

Grande - MT – Complexo de Saúde de Várzea Grande (Postão), como 

perito do Juízo, razão pela qual fixo honorários profissionais no valor de 

R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), consoante o disposto na 

Resolução n. 232 de 13 de junho de 2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, que assim dispõe: “Art. 1º Os valores a serem pagos pelos 

serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da 

justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na 

hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Art. 2º O 

magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do 

profissional ou órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta 

Resolução, observando-se em cada caso: I – a complexidade da matéria; II 

– o grau de zelo e de especialização do profissional do órgão; III – o lugar 

e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades 

regionais. § 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do 

referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da 

justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do 

Estado ou do Distrito Federal. § 2º Quando os valores dos honorários for 

fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu 

pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles 

estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme 

anexo. § 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência 

judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite 

fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 

fundamentada. § 5º Os valores constantes na tabela anexa serão 

reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E. Art. 

3º Esta Resolução entra em vigorem 90 (noventa) dias após sua 

publicação”. Assim, intime-se a interditando (JUCILENE DE OLIVEIRA), para 

que compareça no endereço anteriormente mencionado no dia 25/06/2020 

às 08:00, munida de todos os seus documentos pessoais, para a 

realização da perícia designada nos presentes autos. O laudo pericial 

deverá ser encaminhado a esse Juízo no prazo de 20 (vinte) dias, após o 

início dos trabalhos, respondendo os seguintes quesitos: “a) De que 

espécie de doença mental sofre a interditando? Classificá-la 

cientificamente. b) Essa moléstia mental – se existente – é de molde a 

comprometer, no interditando, suas faculdades de discernimento, 

afetividade ou orientação psíquica? c) Essas condições psicopatológicas 

impedem o interditando de reger sua pessoa e bens, tornando-o incapaz 

para vida civil? d) Essa incapacidade é relativa ou absoluta? e) Sua 

moléstia mental (se de alguma sofrer) é reversível, periódica, curável ou 

permanente? f) Indicar especificadamente, se for o caso, os atos para os 

quais haverá necessidade de curatela (exigência do artigo 753, § 2º, do 

Código de Processo Civil). g) Queira o ilustre perito acrescentar os 

esclarecimentos que, a seu profissional e científico juízo, possam ser úteis 

ao deslinde do feito.” Faculto às partes a indicação de assistente técnico e 

quesitos complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 

465, §1, II, do Código de Processo Civil. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer (artigo 477, § 1°, do Código de Processo Civil). Às providências. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006717-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA SALES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE SALES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

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 

SENTENÇA PROCESSO PJE – 1006717-32.2017.8.11.0002 AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. REQUERENTE: ALZITA SALES DE SOUZA REQUERIDA: 

ALICE SALES DE SOUZA Vistos. ALZITA SALES DE SOUZA ajuizou a 

presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face de sua irmã, ALICE SALES DE 

SOUZA, que é portador de Esquizofrenia (CID 10 -20), o que a impossibilita 

praticar atos da vida civil. Argumenta que a requerida é totalmente 

dependente de seus cuidados. Esclarece que sempre prestou todos os 

cuidados necessários ao bem estar da interditanda. Ao final, requer a 

curatela de ALICE SALES DE SOUZA, possibilitando a gerência de sua 

vida civil, nomeando-lhe curadora. Junta documentos (fls. 8/13). A inicial 

foi recebida conforme decisão lançada na ID 9738756 com o deferimento 

da liminar, bem como nomeado curador para defender os interesses da 

interditanda. O patrono da requerida apresentou contestação por negativa 

geral (Documento de ID n. 14828961). Laudo Pericial atestando a 

incapacidade da requerida anexado aos autos (Documento de ID n 

21986335). O Ministério Publico manifestou-se pela procedência do pedido 

(Documento de ID 27527956). É o relatório. Decido. Trata-se de Ação de 

Interdição ajuizada por ALZITA SALES DE SOUZA, em face de ALICE 

SALES DE SOUZA, ante a necessidade de auxílio para praticar atos da 

vida cível, segundo a peça inicial. O artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, destaca que o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver 

necessidade de produção de outras provas. O feito se mostra apto a 

julgamento, considerando-se a incapacidade que acomete a interditanda, 

que é dependente de ajuda integral de terceiros. Desnecessárias, 

portanto, provas outras a exemplo do estatuído no artigo 759 do Código de 

Processo Civil. A parte requerente possui legitimidade para o pleito, uma 

vez que é irmã da requerida. Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 

também nomeada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, foram incluídas 

diversas garantias aos portadores de deficiência, com reflexos nas mais 

diversas áreas do Direito. O artigo 1.780, do Código Civil, que cuidava da 

curatela de menor extensão, foi revogado, cedendo lugar ao processo de 

“Tomada de Decisão Apoiada”, regulamentado pelos artigos 1.783-A e 

seguintes, onde a pessoa com deficiência elege pelo menos duas 

pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua 

confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da 

vida civil, fornecendo-lhes elementos e informações necessários para que 

possa exercer sua capacidade. No entanto, a “tomada de decisão 

apoiada” não reflete o amparo pleiteado na presente demanda, tendo em 

vista que a pessoa com deficiência que figura nos autos não necessita de 

apoio, apenas e tão somente para a tomada de decisão sobre os atos da 

vida civil, mas necessita de auxílio para o gerenciamento de sua vida como 

um todo. Não obstante, dentre as principais alterações e inclusões 

trazidas pela Lei 13.146/2015, aplicáveis ao procedimento em análise, 

destaco: “Art. 3° São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 
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os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada 

pela Lei nº 13.146, de 2015) I - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 

13.146, de 2015) II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015) III - (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) Art. 4° 

São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: 

(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) I - os maiores de dezesseis e 

menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e 

os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III - os 

excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; II - os ébrios 

habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015) III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) IV - os 

pródigos. Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; Art. 1.768. 

O processo que define os termos da curatela deve ser promovido: (...) III - 

pelo Ministério Público. Art. 1.769. O Ministério Público somente promoverá 

o processo que define os termos da curatela: (...) II - se não existir ou não 

promover a interdição alguma das pessoas designadas nos incisos I e II do 

artigo antecedente; Art. 1.772. O juiz determinará, segundo as 

potencialidades da pessoa, os limites da curatela, circunscritos às 

restrições constantes do art. 1.782, e indicará curador. Parágrafo único. 

Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as 

preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de 

influência indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias 

da pessoa. No presente caso, constata-se que as provas dos autos são 

suficientes para concluir que a interditada se encontra incapaz de reger 

de forma adequada sua vida e seus bens, impossibilitando, ainda, de 

exercer qualquer atividade profissional, para seu sustento próprio. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a necessidade de 

curatela por representação em favor de ALICE SALES DE SOUZA, 

nomeando-lhe curadora sua irmã ALZITA SALES DE SOUZA, com base no 

artigo 1.772, do Código Civil, para representa-lo em todos os atos de sua 

vida. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do Código de Processo 

Civil e no artigo 9°, inciso III, do Código Civil, inscreva-se o presente no 

Registro Civil e publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

Imprensa local, 01 (uma) vez, e no órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas. Sem honorários. P.I.C. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002221-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM FELIX FAUSTINO DE GOIS (EXEQUENTE)

Y. F. F. D. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT12948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DOURADO DE GOIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CORREIA RIBEIRO OAB - PR88893 (ADVOGADO(A))

MATHAUS RIBEIRO DOS SANTOS OAB - PR92315 (ADVOGADO(A))

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 

SENTENÇA Processo PJE – 1002221-86.2019.8.11.0002 AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Requerente: YÉLLEN FELIX FAUSTINO, 

representada por sua genitora VIVIANE FELIX DO NASCIMENTO 

FAUSTINO e YASMIN FELIX FAUSTINO DE GOIS Requerido: WANDERSON 

DOURADO DE GOIS VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS, ajuizada por YÉLLEN FELIX FAUSTINO, representada por sua 

genitora VIVIANE FELIX DO NASCIMENTO FAUSTINO e YASMIN FELIX 

FAUSTINO DE GOIS, em face de WANDERSON DOURADO DE GOIS. 

Observo que as partes noticiaram composição amigável, sendo que o teor 

de suas avenças encontra-se inserto no documento de ID n. 25326989. O 

“Parquet” opinou favoravelmente ao acordo conforme manifestação 

lançada do documento de ID 26134080. Verifico que o referido acordo não 

traz prejuízos aos interesses dos jurisdicionados. Pelo exposto, Homologo 

por sentença o acordo formulado pelas partes e JULGO EXTINTO o 

processo, com julgamento do mérito, na forma do art. 487, III, item “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Registre-se. 

Expeça-se o necessário. Sem custas. Sem honorários. P.I.C. 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: 1016032-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1016032-16.2019.8.11.0002 CERTIFICO e dou fé que a contestação 

é tempestiva. Assim, procedo a INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte 

requerente para, querendo, apresentar impugnação a mencionada 

contestação, no prazo de dez (10) dias, conforme determinado no ID n. 

25543309 de 29/0/2019.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020329-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO FOI TEMPESTIVA. IMPULSIONO ESTES 

AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1018413-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VARZEA GRANDE SHOPPING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J FIGUEIREDO DIAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS OAB - MT12136-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO FOI TEMPESTIVA. IMPULSIONO ESTES 

AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020038-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA CHRISTOFOLLI DE OLIVEIRA (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))

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO FOI TEMPESTIVA. IMPULSIONO ESTES 

AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Processo Número: 1020321-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER WILLIAN DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO FOI TEMPESTIVA. IMPULSIONO ESTES 

AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007061-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TW RODRIGUES TRANSPORTES - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO FOI TEMPESTIVA. IMPULSIONO ESTES 

AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020016-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE ASSUNCAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (REQUERIDO)

MARIO PEREIRA DOS SANTOS 35237031153 (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO FOI TEMPESTIVA. IMPULSIONO ESTES 

AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003949-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBANIO MANOEL FERREIRA NETO (REU)

 

PJE n.1003949-36.2017.8.11.0002 CERTIFICO que decorreu o prazo de 

120 dias solicitado na petição de ID n. 26207576 de 16/11/2019. 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) para manifestar acerca do AR negativo 

de ID n. 16966651 de 10/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001927-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que decorreu o prazo legal, e a parte 

autora não apresentou impugnação à contestação, AINDA, intimo as 

partes no prazo de 10(dez) dias a especificarem as provas que 

pretendem produzir. MARIA AUXILIADORA DIAS DE MATTOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001927-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que decorreu o prazo legal, e a parte 

autora não apresentou impugnação à contestação, AINDA, intimo as 

partes no prazo de 10(dez) dias a especificarem as provas que 

pretendem produzir. MARIA AUXILIADORA DIAS DE MATTOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001603-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR APARECIDO BUFETE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. DE LIMA COMERCIAL - ME (REU)

 

PJE n. 1001603-15.2017.8.11.0002 CERTIFICO e dou fé que o (a) 

advogado (a) da parte requerente deixou transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 16121632 de 

24/10/2018 do (a) oficial de justiça. Assim, IMPULSIONO o processo a fim 

de remetê-lo à Expedição de Documentos para que seja efetuada a 

intimação pessoal da parte requerente para dar o efetivo andamento ao 

feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003361-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA GOMES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO PEDRO LOHMANN (REU)

 

PJE n. 1003361-29.2017.8.11.0002 CERTIFICO e dou fé que o (a) 

advogado (a) da parte requerente deixou transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 16405109 de 

08/11/2018 do (a) oficial de justiça. Assim, IMPULSIONO o processo a fim 

de remetê-lo à Expedição de Documentos para que seja efetuada a 

intimação pessoal da parte requerente para dar o efetivo andamento ao 

feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000116-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERTEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PJE n. 1000116-44.2016.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do (a) 

Senhor (a) Oficial de Justiça para posterior confecção do mandado na 

forma em que foi determinado no ID n. 20080107 de 05/11/2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000116-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERTEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000116-44.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 

EXECUTADO: SERTEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS 

LTDA - ME Vistos... Realizadas buscas no sistema Bacenjud, procedi à 

penhora de R$ 47,23 e R$ 26,47, conforme documentos anexos. Procedo 

à transferência do primeiro valor e ao desbloqueio do segundo. 

Aguarde-se resposta da Conta Única confirmando a vinculação. Em 

pesquisa no sistema Renajud procedi à penhora do veículo Fiat Uno Mille 

em nome da devedora, conforme documentos e Auto em anexo. Ainda, 

quanto às diligências no sistema Infojud, que realizei em apego aos 

princípios da razoável duração do processo e satisfação da dívida, deixo 

de determinar a juntada dos documentos em pasta própria (sigilosa) por 

não constar quaisquer informações dessa natureza, inclusive, a devedora 

não apresentou Declarações de Imposto de Renda. No mais, intime-se a 

credora para manifestar-se nos autos e a ré, mediante mandado, acerca 

da penhora. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002666-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACHILLEN DAUANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

PJE n.1002666-75.2017.8.11.0002 INTIMAÇÃO dos (as) advogados das 

partes para manifestarem acerca da petição do senhor perito de ID n. 

23942440 de 15/09/2019 em que informa que a requerente não 

compareceu a perícia designada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002434-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARI SCARIOT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR O REQUERIDO PARA O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002434-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARI SCARIOT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR O REQUERIDO PARA 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005940-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES (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 AS PARTES SOBRE A 

REDESIGNAÇÃO DA PERICIA MÉDICA PARA O DIA 19 de maio de 2020 às 

13:30h no meu consultório localizado na Rua Barão de Melgaço, 2754, 

Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908. Centro. Cuiabá-MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005940-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES (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 AS PARTES SOBRE A PERICIA 

REDESIGNADA PARA O DIA 19 de maio de 2020 às 13:30h no meu 

consultório localizado na Rua Barão de Melgaço, 2754, Edifício Work 

Tower, 9º andar, sala 908. Centro. Cuiabá-MT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000170-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KENA LENY PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto 

tempestivamente, impulsiono os autos com intimação a parte autora para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Várzea Grande, 30 de março 

de 2020. TÂNIA SEBASTIANA RODRIGUES TÉCNICA JUDICIÁRIA

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014571-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ TAVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON ALVES DA COSTA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

João Batista Sulzbacher OAB - MT6889-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1014571-09.2019.8.11.0002. 

EMBARGANTE: ANTONIO LUIZ TAVEIRA EMBARGADO: ADEMILSON 

ALVES DA COSTA Vistos... Sendo tempestiva a interposição, recebo os 

presentes embargos, nos termos dos art. § 1º, do art. 919 do CPC, 

devendo ser apensados aos autos de nº 1005303-28.2019.8.11.0002. 
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Trata-se de Embargos à execução oposto por ANTONIO LUIZ TAVEIRA, 

em face ADEMILSON ALVES DA COSTA, requerendo em sede de tutela de 

urgência a suspensão da execução. A esse respeito, prevê o CPC: Art. 

919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes. Nesse sentido, a regra no tocante aos 

embargos à execução é a não atribuição de efeito suspensivo. No 

entanto, para a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos 

embargos, com a suspensão do processo executivo, necessária se faz a 

ocorrência de dois requisitos: a) possa a continuidade da ação executória 

causar grave dano ao executado e b) que este a execução devidamente 

garantida, senão vejamos; Por observar que a discussão da exordial tem 

por fundamento alegada inexigibilidade dos cheques objetos da Execução 

n.° 1005303-28.2019.8.11.0002 em apenso, vez que são oriundos de uma 

comissão de venda de um imóvel que não se concretizou, tenho por 

demonstrados os elementos próprios às tutelas, ou seja, a probabilidade 

do direito, ainda que em discussão, e o perigo de dano. DESSA FORMA, 

nos termos do art. 919, §1º do CPC, SUSPENDO a tramitação do feito 

executivo em apenso sob o nº 1005303-28.2019.8.11.0002. Cite-se o 

embargado, para que, querendo, impugne os embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 920, I do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004611-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA MARINHO ALVES OAB - AM13368 (ADVOGADO(A))

BRUNO VIEIRA DA ROCHA BARBIRATO OAB - AM6975 (ADVOGADO(A))

FABIO NUNES BANDEIRA DE MELO OAB - AM4331 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA ROBERTA DE ARRUDA BARROS ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004611-29.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: PEMAZA CENTRO-NORTE S/A EXECUTADO: FABIOLA 

ROBERTA DE ARRUDA BARROS ALMEIDA - ME Vistos... Em se tratando 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, cujo foro almejado é o da 

Comarca de Campo Verde/MT, necessário se faz o encaminhamento dos 

autos àquele juízo, conforme requerido à Id. nº 20666903. Dessa forma, 

DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor da Comarca de Campo 

Verde/MT, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009396-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA FRUTUOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009396-97.2020.8.11.0002. 

AUTOR: CELIA MARIA FRUTUOSO REU: EMPREENDIMENTOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA - ME Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de lide no 

usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo 

de designar audiência de conciliação. Determino a citação do réu, dos 

confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos interessados 

e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, 

municipal e estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a 

fim de manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005918-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAINE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005918-81.2020.8.11.0002. 

AUTOR: IZAINE RODRIGUES DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Em que pese constar pedido de 

exibição de documentos pelo requerido, entendo que segundo 

entendimento do art. 319, VI e 320 do CPC, cabe a parte autora juntar aos 

autos, as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados. Nesse sentido, se a autora pretende discutir os valores de suas 

faturas de energia elétrica, que inclusive podem ser adquiridos no próprio 

site da empresa requerida, cabe a ela juntar tais documentos nos autos, 

sob a luz do artigo acima citado. Assim, determino que a parte autora, 

junte aos autos, extrato de consumo de sua UC referente aos últimos 12 

meses, devendo juntar ainda, documento que comprove a suposta multa 

aplicada no valor de R$ 3.179,29 (três mil cento e setenta e nove reais e 

vinte e nove centavos). Para tanto, concedo prazo de 15 dias, sob pena 

de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005075-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR BATISTA PEDROSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR HENRIQUE GRION MATOS (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005075-19.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELOIR BATISTA PEDROSO REU: WALDEMAR HENRIQUE 

GRION MATOS Vistos... 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. A autora ajuizou 

Ação de Usucapião, e na análise da inicial, determinei a juntada de planta 

do imóvel e memorial descritivo do imóvel usucapiendo. Não obstante a 

escorreita instrução da inicial constituir ônus da requerente, há nos autos 

diversos documentos que permitem, ao menos inicialmente, localizar o 

imóvel e descrevê-lo. A jurisprudência tem, nesses casos, flexibilizado a 

exigência de outros documentos a instruir a demanda quando se trata de 

requerente beneficiário da Justiça gratuita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE USUCAPIÃO. Decisão que determinou a juntada de memorial 

descritivo do imóvel e planta planimétrica georreferenciada, sob pena de 

extinção. Ônus que não pode ser imposto ao beneficiário da gratuidade de 

justiça. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. RECURSO 

PROVIDO” (Agr. Inst. n. 2017934-73.2019.8.26.0000, rel. Des. Rosângela 

Telles, j. 28.05.2019). Nesse sentido, o levantamento dos documentos 

poderá ser providenciado por intermédio da prova pericial, a ser realizada 

no curso da demanda, oportunamente, cabendo o pagamento da despesa 

pelo Fundo de Assistência Judiciária. Dessa forma, recebo a inicial, e em 

virtude de que não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão 

somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar 

audiência de conciliação. Determino a citação do réu, dos confinantes, 

bem como, a expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, 

pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e 

estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a fim de 

manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009305-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA (AUTOR(A))

JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087-O (ADVOGADO(A))

TALLITA CARVALHO DE MIRANDA OAB - MT18867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009305-07.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP, JOAO CARLOS PEREIRA 

DE SOUSA, ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA REU: BANCO 

BRADESCO Vistos... Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, 

publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada 

de Direito Bancário na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a 

redistribuição destes autos de natureza bancária para a vara 

especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009525-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. F. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BENEDITO FELIX DE OLIVEIRA OAB - 581.939.281-72 

(REPRESENTANTE)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

MICHELE ANDRESSA BENITES DA SILVA OAB - 998.853.011-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

DECOLAR.COM LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009525-05.2020.8.11.0002. 

AUTOR: L. H. F. B. REPRESENTANTE: CASSIO BENEDITO FELIX DE 

OLIVEIRA, MICHELE ANDRESSA BENITES DA SILVA REU: DECOLAR.COM 

LTDA, TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos... Defiro à assistência judiciaria a 

parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Nos termos 

do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 03/08/2020, às 11:00 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. Por envolver direito de menor, 

dê-se vistas ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1006580-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A7 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA (AUTOR(A))

ROSA IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIA EVARISTO GENARI (REU)

Priscila (REU)

RUBENS GENARI NETO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006580-45.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): A7 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA, ROSA 

IMOVEIS LTDA - ME REU: RUBENS GENARI NETO, EVANIA EVARISTO 

GENARI, PRISCILA Vistos... Trata-se de Ação De Despejo Por Abandono, 

Rescisão Contratual E Cobrança De Multa proposta por A7 

ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA - ROSA IMOVEIS LTDA - 

ME em desfavor de RUBENS GENARI NETO, EVANIA EVARISTO GENARI, 

PRISCILA BARBOSA COUTRO na qual alega, em síntese, inadimplência no 

pagamento de aluguel no montante R$ 52.049,84 (cinquenta e dois mil e 

quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Para antecipação dos 

efeitos da tutela, devem estar demonstrados os requisitos legais 

específicos, quais seja, a prova inequívoca e a verossimilhança das 

alegações, previstos no art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela 

antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. Nesse caso, analisando os autos, vê-se 

que o contrato de locação firmado entre os litigantes (Id. nº 29651582 - 

Pág. 1-5, 29651582) pelo período de 24 meses, com início em 10.11.2016 e 

término em 09.11.2018, com aluguel mensal de R$ 8.00,00 (oito mil reais) a 

ser pago todo dia 10 subsequente ao mês vencido. No entanto, desde 

setembro de 2019 não houve mais pagamento de valores, gerando 

inadimplência no pagamento de aluguel, totalizando o montante de R$ 

52.049,84 (cinquenta e dois mil, quarenta e nove reais e oitenta e quatro 

centavos). A inadimplência no pagamento de alugueres é elemento a 

autorizar a concessão de liminar de despejo independentemente de 

motivo, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei n.º 8.245/91, considerando 

que o contrato não prevê nenhuma das garantias previstas no art. 37, da 

referida Lei, o que comprova o segundo requisito autorizador da medida. 

Ainda, as notificações de Id. nº 29652247 - Pág. 1-3, comprova a mora e 

faz presumir que o réu não mais deseja cumprir suas obrigações 

contratuais, ocupando o bem sem pagar contraprestação. Assim, tais 

elementos comprovam a probabilidade do direito, ressalvando que a 

matéria será pormenorizadamente analisada a posteriori. Relativamente ao 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também vejo 

demonstrada, pelo fato do réu estar usando o imóvel sem pagar qualquer 

prestação ao autor, o que vem lhe causando grandes prejuízos. Dessa 

forma, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando que o réu/locatário 

seja intimado a desocupar o imóvel situado a Alameda Julio Muller, 2200 – 

A, bairro Cristo Rei, Várzea Grande – MT, conforme demonstra Certidão 

de Matrícula n. 54.884, Livro 2, registrado no 1º Serviço Notarial e de 

Registro de Várzea Grande – MT, no prazo de 15 dias, sob pena de 

expedição de mandado de despejo. Dito isso, para efetivação da ordem e 

por tratar-se de medida inaudita altera parte, determino que o autor preste 

caução, em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel (Lei n.º 

8.245/91, art. 59, § 1º), mediante depósito judicial na Conta Única do TJMT. 

Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 
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conciliação/mediação para o dia 03/08/2020, às 10:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001927-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-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 SENTENÇA Processo: 1001927-05.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADEMIL PIRES DE OLIVEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ADEMIL PIRES DE 

OLIVEIRA em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Informa a devedora à Id. nº 38058568 a realização de 

depósito para cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor à Id. 

nº 30690645 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 30690645, 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: 1017225-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLINO FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUELA ANTECIPADA proposta por 

VANDERLINO FERREIRA DO NASCIMENTO, devidamente qualificado nos 

autos, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A também qualificada, que, em síntese, informa e pleiteia o 

seguinte: Diz o autor que, é consumidor da requerida portando em suas 

instalações prediais a unidade consumidora nº 6/242739-1, com a média 

de consumo em 586,16 Kwh média essa que perdurou segundo relata o 

autor até o mês de abril de 2019. Afirma que, ao receber a fatura do mês 

de maio do ano de 2019 ficou surpreso ao constatar que fora registrado 

um consumo incomum ao que costumeiramente vinha pagando. Alega que, 

procurou a requerida e tentou resolver de forma administrativa com a 

requerida e obteve a resposta de que a fatura estaria correta. 

Inconformado o autor procurou o Procon e fora solicitado por aquele órgão 

que fosse realizado uma vistoria na unidade consumidora do autor, o que 

alguns dias depois fora informado que fora realizado a tal vistoria e 

nenhuma inconformidade fora constatada naquela Unidade Consumidora. 

Destarte, no dia aproximadamente no dia 30 de setembro de 2019, a 

Requerida sem acompanhamento do Requerente ou de qualquer outra 

pessoa responsável da UC, realizou a troca do medidor. Isto só fora 

possível saber, tendo em vista que o Requerente passou a verificar seu 

medidor com frequência. Viu que o medidor que constava em sua UC, era 

um medidor mais moderno. Afirma que na data de 29/10/2019, os 

prepostos da requerida fizeram novo corte no fornecimento da energia 

elétrica na unidade consumidora do requerente. Ao final requer: seja 

deferido a tutela provisória com a suspenção das cobrança das faturas 

dos meses de maio, junho, setembro e outubro de 2019, inversão do ônus 

da prova, seja realizada a perícia no aparelho medidor, seja declarada 

inexistente os débitos do mês de maio, junho, setembro e outubro, requer 

seja a requerida condenada a indenizar o autor no aporte de R$ 15.000,00 

( quinze mil reais). Com a peça inicial o autor fez juntada de documentos 

de identificação, comprovante de endereço, integra da reclamação no 

Procon, juntou ainda as faturas citadas na petição inicial. Recebi a peça 

inicial e determinei a citação da requerida e ainda deferi a tutela inicial 

conforme o requerido. Devidamente citada a requerida apresentou sua 

peça de defesa e nela trouxe o argumento de que agiu dentro da 

legalidade no exercício regular do direito, pois as cobranças se referem as 

faturas não faturadas no período questionado pelo autor. Afirma ainda a 

requerida que o faturamento se deu pela média do consumo dos últimos 

meses, afirma também que, o referido medidor de consumo está 

funcionando dentro dos padrões exigidos pela norma técnica, porquanto 

não há prova que demonstre o contrário. Salienta que, durante alguns 

meses o clima se torna mais quente com alta elevação da temperatura e 

neste tempo o consumo de energia elétrica tende a aumentar. Ao final a 

requerida alega que não praticou nenhum ato ilícito, aduz também que a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu em razão da 

inadimplência do débito devido. Ao final requer seja julgado totalmente 

improcedente os pedidos elencados pela parte requerente. Com a peça de 

defesa a requerida fez juntada de telas sistêmicas demonstrando o 

consumo do autor, e, bem como demonstra as providencias realizadas na 

unidade consumidora do autor. Logo após a apresentação da contestação 

autor fez juntada da impugnação a contestação, e nesta peça ratificou os 

pedidos elencados na peça vestibular, bem como, impugnou os 

argumentos trazido aos autos pela requerida. 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 
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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) DOS FATOS 

A autora não conformada com os procedimentos de recuperação e 

consumo da requerida vem as portas do Judiciário. Dos autos se extrai 

que a autora teve a indigna surpresa de receber as faturas de consumo 

muito além do que vinha sendo pago costumeiramente. Tentou resolver de 

forma administrativa, não logrando êxito, tendo inclusive procurado o 

Procon para resolver a celeuma, mesmo assim não obteve sucesso. 

Mesmo tentando resolver o imbróglio a autora teve o fornecimento dos 

serviços ofertados pela requerida suspensos. Trouxe aos autos as 

faturas como provas dos valores, já a requerida devidamente citada 

apresentou sua peça de defesa arguindo que agiu no exercício regular do 

direito, e, que as faturas são faturas de recuperação de consumo e que 

não agiu em má fé dando azo a ser condenada por dano moral em favor 

da autora. A requerida por sua oportunidade não trouxe aos autos 

documentos com lastro mínimo para que pudesse me convencer de que 

agiu dentro do direito de credora/ou, seja dentro do exercício regular do 

direito. Alias a requerida se assentou apenas a alegar que danos não 

causou ao autor, e as faturas são de recuperação, mas a pergunta que 

não quer calar, é onde está a prova do alegado? não trouxe aos autos o 

TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, como bem disse o autor a 

requerida realizou uma vistoria mas vistoria essa sem a presença do 

autor, ou pessoa por este autorizada, ou então talvez algum vizinho para 

acompanhar a inspeção ou vistoria. Cabe aqui aquilatar se realmente a 

requerida causou danos ao autor, certamente que sim! Desta forma tenho 

comigo que a razão esta com a autora. É fato incontroverso que o autor 

teve sua “luz” cortada, até inclusive informado pela própria requerida, alias 

confessado pela requerida. DA CULPA E DO NEXO CAUSAL 

Comprovados os danos ao autor, por ter a empresa requerida manifestado 

de forma incomum em seus procedimentos costumeiros, observo que na 

defesa a ré tenta livrar-se da responsabilidade pelos atos de seus 

prepostos, a ponto de não poder percebê-la, desta forma ao tentar 

contra-argumentar trouxe a luz a discussão contida no Código de Defesa 

do Consumidor. Conforme estatui o art. 6, inciso VIII e art. 39, inciso IV, da 

Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor: "Art. 6. 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 guando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Art. 39. É 

vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentro outras práticas 

abusivas: IV — prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, 

tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para 

impingir-lhe seus produtos ou serviços. Entendo ainda que a - A Requerida 

presta serviço de fornecimento de energia elétrica, desta forma não pode 

unilateralmente impor a outra parte (hipossuficiente), o cumprimento de 

obrigações abusivas que, in casu, seria um débito de fatura abusiva em 

atraso, pois conforme já demonstrados estava em discussão tais valores, 

e é o que estabelece o art. 51, inciso IV, do CDC: "Art. 51. São nulas de 

pleno direito, entre outras as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações 

consideradas iníquas abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

eqüidade". O Superior tribunal de Justiça já se pronunciou respeito da 

impossibilidade da interrupção de serviço essencial, in verbis: "Seu 

fornecimento é serviço público indispensável, subordinado ao princípio da 

continuidade, sendo impossível a sua interrupção e muito menos por 

atraso no seu pagamento". Com efeito, não há justificativas para a prática 

abusiva do corte de energia elétrica por falta de pagamento, ainda mais 

pelas circunstancias do ocorrido onde estava se discutindo o débito, não 

sendo possível referendar a autotutela. Se a lei não pode excluir da 

apreciação do judiciário a simples ameaça a direito, como admitir-se que o 

fornecedor de energia elétrica se arrogue o poder de fazer "Justiça com 

as próprias mãos?". DO DEVER DE INDENIZAR Comprovada a conduta 

negligente do réu, por conta de seus prepostos, com reflexos negativos 

ao autor, não há como lhe negar a restituição do dano puramente moral 

experimentado, que está no sofrimento, injusto e grave, infligido por aquele 

ato público de valor social desprimoroso. Em se tratando de direito privado, 

com ênfase na legislação consumerista, a indenização cabe à parte 

prejudicada cujo direito foi indevidamente violado, tendo como respaldo 

maior o art. 5o, X da CF e o art. 927 do CC/2020 que, in verbis: Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. O direito não ordena a reparação de qualquer dor, 

mas daquela decorrente da privação de um bem jurídico sobre o qual a 

vítima teria reconhecido, caracterizado pela dor, em seu sentido amplo, 

abrangendo os sofrimentos físicos e de caráter moral, em específico, a 

negativação de dívida sem que ao menos tivesse dado origem, 

sentindo-se desrespeitado e negligenciado por conduta do réu. Jorge 

Bustamante Alsina, citado por Rui Stocco, bem caracteriza o que vem a 

ser o dano puramente moral: “Pode-se definir o dano moral como sendo a 

lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, 

inquietação espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda 

classe de padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária”.[1] 

Porém, com o corte no fornecimento de energia, o Autor, de forma 

ultrajante, teve sua imagem social prejudicada devido uma atitude ilegal e 

injusta da Requerida. Entendo ainda que: É cristalino o direito do Autor ante 

em pleitear uma indenização, face a lesão moral e psicológica que está 

sendo submetido, situação essa constrangedora e humilhante. Diante dos 

fatos ocorridos, observa-se que a indenização se faz necessária e deve 

ser arbitrada com rigor, pois a impotência em resolver a situação maculou 

de forma constrangedora a normalidade da vida do Autor. Desse modo, a 

Indenização pleiteada, além de compensar a perda e o sofrimento do 

lesado, tem o escopo de produzir ao causador do mal um impacto bastante 

para não voltar mais a transgredir direito alheio. A jurisprudência em casos 

semelhantes assim tem entendido: "Não é o dinheiro, nem a coisa 

comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a 

vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação 

experimentada pela pessoa, atribuído à palavra dor o mais largo 

significado." (TARS, Ap. 194.057.345— 1; v.u. — J.3.5.94 — Rel. Juiz 

Heitor Assis emonti — RT 707/150). DA FIXAÇÃO DO DANO Em se 

tratando de responsabilidade civil e danos morais de caráter subjetivo, 

cabe ao Magistrado arbitrar o quantum devido, valor esse que não deve 

ser irrisório, porém, não pode ser exorbitante, incompatível com o dano e 

suas repercussões, havendo sempre um juízo de eqüidade a ser 

considerado no caso concreto, mediante o dano causado. Assim o sendo 

hei por bem não concordar com os valores requeridos na peça vestibular 

ou seja R$ 15.000,00 ( quinze mil reais), pois eis que excedente este valor 

apontado, entendo ser justo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com 

relação as faturas apontadas como cobrança de recuperação de 

consumo, estas não comprovadas pela requerida, determino que seja 

elaborada novas faturas sendo estas com valores a serem apurados pela 

média de consumo naqueles meses em que o autor costumeiramente 

recebe, desta forma a média mantida é de 586,16 Kwh, entendo por bem 

ser razoável e justo que seja elaborada as faturas com tal média de 

586,16 Kwh correlacionados aos meses reclamados pelo autor, qual seja 

maio, junho, setembro e outubro do ano de 2019. “Ex positis”: DIANTE 

DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais para CONFIRMAR 

A TUTELA DE ID Nº 26123453. DETERMINO a elaboração de novas faturas 

referente aos meses de maio, junho, setembro e outubro do ano de 2019 

pela média de 586,16 Kwh. Ainda, CONDENO a ré a indenizar a autora 

pelos danos morais sofridos, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Para fins de liquidação de 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. Pelo 

princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais, bem como, honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, 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 (assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004072-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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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: 1010066-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DE SOUZA CANUTO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI OAB - MT19332-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-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: 1010066-72.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARTA DE SOUZA CANUTO PEREIRA REU: BRADESCO 

SEGUROS S/A Vistos... Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARTA DE SOUZA 

CANUTO PEREIRA em desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A. Em face do 

que consta à Id. nº 28009018, em as partes comunicam a realização de 

acordo pondo fim ao processo, requerem sua homologação e a extinção 

do feito, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do art. 200, 

do NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, III, 

“b” do NCPC. Feito sem custas finais. Honorários advocatícios na forma 

convencionada. Tendo em vista que as partes desistem do prazo recursal, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-63 NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

Processo Número: 1005514-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAECIO LUCAS LINHARES (NUNCIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CONCEIÇÃO FERREIRA DO NASCIMENTO (NUNCIADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005514-69.2016.8.11.0002. 

NUNCIANTE: LAECIO LUCAS LINHARES NUNCIADO: ADRIANA 

CONCEIÇÃO FERREIRA DO NASCIMENTO Vistos etc. Diante da certidão do 

Id. 29942384, necessário se faz a redesignação da audiência e 

publicação de novo edital. Em assim sendo, redesigno o ato conciliatório 

para o dia 27 de agosto de 2020, às 08h20min. Cite-se e intime-se, 

fazendo constar as advertências legais, expedindo o edital em tempo 

hábil. Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande, 27 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016241-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO OAB - RJ169590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1016241-82.2019.8.11.0002. 

EMBARGANTE: FILADELFO DOS REIS DIAS EMBARGADO: SP COMERCIO 

DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA Vistos etc. Intime-se o 

embargante para que se manifeste acerca da impugnação aos embargos 

do Id. 29064022. Prazo: 15 dias. Às providências. Várzea Grande, 27 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000055-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA STEVIA RIBEIRO BRAGA OAB - PE32194 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONARE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000055-18.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELIZIANE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BONARE 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP Vistos etc. Diante da certidão 

acostada no Id. 29441194, e nos termos do art. 393 da CNGC/MT, 

restitua-se a presente missiva à comarca de origem grafando nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 30 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004833-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DAVI DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004833-02.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUIZ DAVI DE SOUZA REU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos 

etc. Cumpra-se o item “3” da decisão acostada no Id. 25395335, devendo 

a parte requerida se manifestar nos autos. Prazo: 10 dias. Às 

providências. Várzea Grande, 30 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004649-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004649-41.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS 

LTDA REU: CS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Vistos etc. Defiro o 

petitório do Id. 28856718, até mesmo porque o art. 212, § 2º, do CPC prevê 

a citação após as 19h, independentemente de autorização judicial, 

contudo, devendo o Sr. Oficial de Justiça observar sempre o princípio 

constitucional da inviolabilidade de domicilio, conforme estabelece o art. 5º, 

XI, da CF. Observe-se o novo endereço do réu informado no Id. 28856718. 

O Oficial de Justiça deverá observar o art. 252 do CPC no cumprimento do 

respectivo ato citatório. A diligência já se encontra recolhida (Id. 

29516773). Intime- se e cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 30 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000100-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M.A. BORRACHAS LTDA. (REQUERENTE)

MARKABOR INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLEI MARIA DO SACRAMENTO OAB - RS102126 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DIETRICH SCHNEIDER (REQUERIDO)

SCHNEIDER & LENCINA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000100-85.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: M.A. BORRACHAS LTDA., MARKABOR INDUSTRIA DE 

BORRACHAS LTDA. - ME REQUERIDO: SCHNEIDER & LENCINA LTDA - ME, 

ALEXANDRE DIETRICH SCHNEIDER Vistos etc. Diante do recolhimento das 

custas, cumpra-se a presente missiva, expedindo-se mandado de citação. 

Às providências. Várzea Grande, 30 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002776-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATEX MATO GROSSO COMERC DE EXPLOSIVOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTITRANS - TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA. (REU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO NOGUEIRA PEDRO BOM OAB - PR33846 (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002776-06.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MATEX MATO GROSSO COMERC DE EXPLOSIVOS E 

SERVICOS LTDA REU: MULTITRANS - TRANSPORTES E ARMAZENS 

GERAIS LTDA., ALLIANZ SEGUROS S/A Vistos etc. 1 - Certifique-se 

acerca do decurso do prazo para apresentação de contestação da 

requerida Multitrans. 2 – Intime-se a requerida Allianz para que se 

manifeste acerca do documento juntado no Id. 24969255. Prazo: 15 dias. 

Às providências. Várzea Grande, 30 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008407-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LAUDELINA GOUVEIA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REU)

IMOBILIARIA GOLDEN (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008407-96.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANDREIA LAUDELINA GOUVEIA ALVES REU: CONSTRUTORA 

JOAO DE BARRO LTDA - ME, IMOBILIARIA GOLDEN Vistos etc. Diante da 

certidão acostada no Id. 29298061, com fulcro no art. 485, III, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte autora pessoalmente, para que, em 05 

(cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção e arquivamento do processo. Intime-se e cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande, 30 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001416-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO GUIMARAES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LAZARO GUIMARAES OAB - 487.142.161-91 (PROCURADOR)

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - MT0018887A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V.G. COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001416-41.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: LAZARO GUIMARAES - ME PROCURADOR: MARCOS 

LAZARO GUIMARAES REQUERIDO: V.G. COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - 

ME Vistos etc. 1 – Expeça-se certidão de crédito à parte autora para 

habilitação nos autos de Recuperação Judicial. 2 – Após arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Várzea 

Grande, 30 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002818-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NACIONAIS E 

IMPORTADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO ANTONIO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002818-60.2016.8.11.0002. 
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EXEQUENTE: P. A. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - ME EXECUTADO: CARLINDO ANTONIO 

DOS SANTOS - ME Vistos etc. Diante da certidão acostada no Id. 

29211808, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo, intime-se a 

parte autora pessoalmente a dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Prazo: 5 dias. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 30 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006076-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006076-44.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): GILSON DIAS DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. 1 - Diante da entrega do laudo 

pericial (Id. 25867588), expeça-se alvará para levantamento dos 

honorários periciais em favor do perito (Id. 18037981). 2 – No mais, 

intime-se a parte autora a se manifestar acerca da declaração acostada 

no Id. 28784287. Prazo: 10 dias. 3 - Às providências. Várzea Grande, 30 

de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003189-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LUCAS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G L COMERCIO DE GASES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003189-19.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): DIOGO LUCAS MACHADO REU: G L COMERCIO DE GASES 

LTDA - ME Vistos etc. Intime-se a parte autora a se manifestar acerca do 

petitório e documentos novos juntados no Id. 288164413. Prazo: 10 dias. 3 

- Às providências. Várzea Grande, 30 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007243-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI RICARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIQUE CESAR FONSECA OAB - MT26270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALES FLORENCIO & SILVA ANACLETO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007243-28.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): AMAURI RICARDO REU: SALES FLORENCIO & SILVA 

ANACLETO LTDA - ME Vistos etc. Expeça-se carta precatória à Comarca 

de Campo Verde/MT para citação da parte requerida, fazendo constar o 

endereço constante do Id. 26180483, qual seja, RUA PARDAL, 20 

QUADRA 16, MERCADO BIG BOM, SÃO MIGUEL, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000. Às providências. Várzea Grande, 30 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008225-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIA DE CAMPOS MACIEL (REU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008225-76.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): DOMINGOS SAVIO PINTO REU: EMPREENDIMENTOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA - ME, BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP, 

ANTÔNIA DE CAMPOS MACIEL Vistos etc. Certifique-se quanto ao 

decurso do prazo para apresentação de contestação das rés. Após, 

conclusos para as deliberações pertinentes. Às providências. Várzea 

Grande, 30 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009926-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. L. DA SILVA FABRICACAO DE UNIFORMES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009926-38.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): L. B. L. DA SILVA FABRICACAO DE UNIFORMES - ME REU: 

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A Vistos etc. Expeça-se carta precatória à 

Comarca de Curitiba/PR para citação da parte requerida, fazendo constar 

o endereço constante do Id. 26180483, qual seja, RODOVIA BR 116, KM 

395, Nº 2651, CURITIBA/PR – CEP: 82590-100.. Às providências. Várzea 

Grande, 30 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003784-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA FERREIRA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003784-18.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA 

EXECUTADO: ELIZANGELA FERREIRA CARVALHO Vistos etc. Em análise 

ao petitório acostado no Id. 24627502, verifico que não se faz oportuna a 

citação com hora certa, prevista no artigo 227 do CPC, visto que houve 

apenas uma tentativa frustrada de citação da parte ré, conforme certidão 

do Id. 23762738, portanto, não houve exaurimento de possibilidade de 

tentar localizar a requerida. Desta feita, renove-se o mandado de citação, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça observar o disposto no art. 277 do CPC. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 30 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003605-55.2017.8.11.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 357 de 622



Parte(s) Polo Ativo:

ANGELI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALILA GARCIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003605-55.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: ANGELI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

EXECUTADO: DALILA GARCIA - ME Vistos etc. Considerando que a parte 

requerida não fora citada por estar ausente do endereço, determino a 

expedição de mandado para citação e demais atos executórios. Deverá a 

parte credora efetivar o depósito da diligência para cumprimento. Prazo: 

10 dias. Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 

30 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006271-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR C. CARDOSO - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006271-92.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE 

PRIMAVERA DO LESTE REU: ITAMAR C. CARDOSO - ME Vistos etc. 

Considerando que a parte requerida não fora citada por estar ausente do 

endereço, determino a expedição de mandado para citação para 

pagamento, nos exatos termos da decisão inicial. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 30 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006289-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORACIL MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006289-16.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JORACIL MARIA DOS SANTOS REU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Considerando 

que a parte requerida não fora citada por estar ausente do endereço, 

determino a expedição de mandado para citação para pagamento, nos 

exatos termos da decisão inicial. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 30 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008987-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA LONRENSATTO E SILVA OAB - SP168806 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008987-29.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): PAULI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA REU: ARARAS PANTANAL 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA Vistos etc. Analisando o petitório 

acostado no Id. 3220438, verifico que se requer a concessão do prazo de 

30 dias para diligenciar em busca do endereço atualizado da ré, contudo 

tal pedido é datado de 03.12.2019. Assim, já tendo decorrido o prazo 

solicitado, intime-se o douto causídico da parte autora a se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Prazo. 10 dias. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 30 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012051-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERENTE)

ANTONIO DONIZETE AGUILERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J A WEIHRICH - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1012051-76.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: AGUILERA AUTOPECAS LTDA, ANTONIO DONIZETE 

AGUILERA REQUERIDO: J A WEIHRICH - ME Vistos etc. Diante da certidão 

acostada no Id. 29025635, e nos termos do art. 393 da CNGC/MT, 

restitua-se a presente missiva à comarca de origem, grafando nossas 

homenagens. Consigno que a presente missiva não fora cumprida face 

não ter sido depositado diligência para cumprimento do mandado. Às 

providências. Várzea Grande, 30 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002353-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE FRANCISCO DOS SANTOS INACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MENDANHA CARDOSO (REU)

Outros Interessados:

Divino (CONFINANTES)

Patricia de Oliveira Souza (CONFINANTES)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002353-80.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROSINETE FRANCISCO DOS SANTOS INACIO REU: MARCELO 

MENDANHA CARDOSO Vistos etc. Na decisão inicial acostada no Id. 

12522277 determinou-se a citação da parte requerida e dos confinantes, 

expedição de edital para conhecimento de terceiros e interessados, bem 

assim a notificação do Município, Estado e União, bem assim fosse 

oficiado ao RGI solicitando cópia da matrícula atualizada do imóvel 

discutido nos autos. Até o momento só foram expedidos mandados para a 

parte requerida e os confrontantes. Na certidão acostada no Id. 19875889, 

o Oficial de Justiça informa que não fora localizados nenhum deles para 
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que fosse procedida a citação. E, no seguimento, a parte autora juntou o 

petitório do Id. 26182070, informando a atual qualificação dos confinantes, 

contudo não se manifestou acerca da atual localização do réu. Diante de 

todo o exposto, determino que se cumpra integralmente a decisão inicial. 

Devendo a parte autora se manifestar acerca da atual localização do réu 

para o sucesso na citação. Prazo: 10 dias. Para citação dos confinantes, 

defiro o petitório do Id. 26182070. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande, 

30 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015867-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARY PORTELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1015867-66.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): JAQUELINE MARY PORTELA REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Certifique-se quando ao 

prazo da contestação apresentada. Após, intime-se a parte autora para, 

querendo, apresente impugnação à defesa. Prazo: 15 dias. Intime-se a 

parte requerida para que se manifeste acerca dos petitórios acostados 

nos Ids. 28719504 e 2871886. Prazo: 10 dias. Às providências. Várzea 

Grande, 30 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004424-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FARIA DE CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVEIROS TANGARA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004424-21.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MARIA FARIA DE CAMARGO EXECUTADO: VIVEIROS 

TANGARA LTDA - ME Vistos etc. Intime-se o credor a se manifestar 

acerca da exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor (Id. 

24608002). Prazo: 15 dias. Às providências. Várzea Grande, 30 de março 

de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009201-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. ARAUJO PIMENTEL & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009201-83.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): R. J. ARAUJO PIMENTEL & CIA LTDA - ME REU: NORTE SUL 

MEDICAMENTOS LTDA Vistos etc. Intime-se o embargante para que se 

manifeste acerca da impugnação aos embargos – Id. 24973625: Prazo: 15 

dias. Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 30 

de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003543-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. SECCO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

ERIKA TOSE FAUSTINA DE OLIVEIRA OAB - MT21529-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERTEC IMPERMEABILIZACOES E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003543-49.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): M. A. SECCO - ME REU: IMPERTEC IMPERMEABILIZACOES E 

CONSTRUCOES LTDA Vistos etc. A parte autora informou três endereços 

para tentativa de citação (Id. 12924456), foram expedidas somente duas 

cartas (Ids. 15044903 e 15045735), e destas retornou somente um ARMP 

(Id. 17936458). Em sendo assim, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária 

acerca do outro ARMP a ser juntado, e caso negativo, verifique o 

endereço faltante para citação e promova a expedição da respectiva 

carta. Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 30 

de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000829-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE OLIVEIRA PUBLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

PAULA DANIELLE FORTES BENTO OAB - MT21598/O (ADVOGADO(A))

EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI OAB - MT0017995A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000829-48.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELIANE DE OLIVEIRA PUBLIO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Equivocada se encontra a certidão acostada no Id. 28807839, face que a 

contestação encontra-se acostada no Id. 13660961. Em sendo assim, 

risque a certidão errada. No mais, intime-se a parte autora para impugnar a 

defesa. Prazo: 15 dias. Cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 30 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000382-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA ESTEVAM DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000382-31.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): JANAINA CRISTINA ESTEVAM DE SOUZA REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que 

houve pedido de cumprimento da sentença, face não cumprimento do 

acordo entabulado nos autos (Id. 23946976). Assim, intime-se a parte 

requerida/executada, para que efetue o pagamento do montante devido, 

conforme cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC. Consigne-se 

que, após o transcurso do prazo sem o pagamento voluntário, o 

executado poderá apresentar impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC). 

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de cumprimento 

de sentença. Várzea Grande, 27 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013832-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUCIANO POLETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1013832-36.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): PAULO LUCIANO POLETO REU: BRDU SPE VARZEA GRANDE 

LTDA Vistos etc. Pretende a parte autora a citação da requerida por edital, 

uma vez que não fora localizado nos endereços indicados nos autos. 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 os autores não demonstraram ter 

esgotado todos os meios necessários para localizar o requerido Dalmo, 

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. 29216388, e, no impulso do 

processo, determino a intimação da parte autora para manifestação nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias. Às 

providências. Várzea Grande, 30 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008249-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRUTURA SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008249-70.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: 

ESTRUTURA SILVA LTDA - ME Vistos etc. Certifique-se a Sra. Gestora 

Judiciária acerca do decurso do prazo para pagamento e/ou interposição 

de embargos à execução. Após, retornem os autos conclusos para 

apreciação do petitório do Id. 24996914. Às providências. Várzea Grande, 

30 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005931-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN GONCALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005931-85.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: MIRIAN GONCALVES LIMA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que houve 

pedido de cumprimento da sentença de honorários sucumbenciais (Id. 

26365490). Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue 

o pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil. Caso não haja pronto pagamento 

no prazo mencionado no parágrafo anterior, fixo os honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre a condenação, com fulcro no art. 

523, § 1º, do CPC. Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o 

pagamento voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC). Procedam-se às alterações necessárias, 

vez que se trata de cumprimento de sentença. Várzea Grande, 30 de 

março de 2019. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004781-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R.T. TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOTEMPER EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004781-69.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): R.T. TRANSPORTES LTDA - ME REU: NOTEMPER 

EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se 

que houve pedido de cumprimento da sentença (Id. 25814398). No caso 

em tela, verifica-se a ocorrência de revelia do réu o que enseja a 

aplicação do caput do artigo 346, do CPC: “Os prazos contra o revel que 

não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório 

no órgão oficial”. Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de 

intimação do réu, faz-se necessária a efetiva publicação para início do 

prazo para manifestação da parte, não podendo haver a supressão de 

qualquer etapa processual. Portanto, a incidência da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil, somente ocorrerá após o prazo de 

15 (quinze) dias da publicação de decisão que recebe o pedido de 

cumprimento de sentença, pois a multa de 10% condiz com medida 

coercitiva em fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, intime-se 

a parte requerida/executada, para que efetue o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Código de Processo Civil. Caso não haja pronto pagamento no prazo 

mencionado no parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no 

importe de 10% sobre a condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC. 

Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC). Procedam-se às alterações necessárias, 

vez que se trata de cumprimento de sentença. Várzea Grande, 30 de 

março de 2019. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008211-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL ARRUDA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ANTONIO PAIS (REU)

MARIA LUZINALVA DE MORAES PAIS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008211-92.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): WENDEL ARRUDA CAMPOS REU: GILBERTO ANTONIO PAIS, 

MARIA LUZINALVA DE MORAES PAIS Vistos etc. 1 - Acerca da decisão 

do Id. 15399717, somente fora expedido mandado de citação aos 

requeridos, contudo, o ato restou infrutífero, conforme certidão do Oficial 

de Justiça do Id. 23006446. 2 - De outra banda, a parte autora, através do 

petitório do Id. 2377215, requer citação fictícia. 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 os autores não demonstraram ter esgotado todos os 

meios necessários para localizar o requerido Dalmo, 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 a citação por edital, devendo ser expedido novo 

mandado citatório, haja vista o Oficial de Justiça encontrou o local da 

residência dos réus, contudo encontrava-se fechada. E acaso novamente 

encontre a residência fechada, deverá ser procedida a citação por hora 

certa, nos termos do art. 252 do CPC. 3 – Cumpra-se integralmente a 

decisão do Id. 15399717. 4 – Às providências. Várzea Grande, 30 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009677-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DELLA BELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL S/C LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009677-53.2020.8.11.0002 

AUTOR: DANIELA DELLA BELLA REU: FERREIRA CONSULTORIA E 

TREINAMENTO EMPRESARIAL S/C LTDA - ME Vistos etc. 1) Autorizo a 

parte autora a realizar a consignação, via depósito judicial, do valor 

atualizado referente a última parcela de avença firmada com a requerida, a 

ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 542, I, do CPC). Consigno 

que não realizado o depósito no prazo previsto, o processo será extinto 

sem resolução do mérito. 2) Efetivado o depósito, certifique-se. 3) Cite-se 

a parte ré para levantar o depósito ou oferecer contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias. Na contestação, o requerido poderá alegar as matérias 

elencadas no art. 544, do CPC. 4) Alegada a insuficiência do depósito, é 

lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias. 5) Após a contestação, caso 

sejam apresentadas matérias preliminares ou acostados novos 

documentos, vistas à parte autora para que, em 10 (dez) dias, apresente 

a sua peça de impugnação à contestação, vindo-me os autos a seguir 

conclusos para ulteriores deliberações. No mais, CONCEDO os benefícios 

da JUSTIÇA GRATUITA. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande/MT, 30 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007766-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALVO TRANSPORTES EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007766-74.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA REU: CALVO 

TRANSPORTES EIRELI - EPP Vistos etc. Torino Comercial de Veículos Ltda 

propôs Ação Monitória em face de Calvo Transportes Eireli - EPP, ambos 

qualificados na inicial, pelos fatos, fundamentos e documentos que 

acompanham a inicial. Alega, em síntese, que é credor do requerido na 

importância de R$ 9.342,56 (nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e 

cinquenta e seis centavos), representados pelas cártulas de cheques e 

duplicatas. Requer a declaração da dívida por título executivo, com as 

condenações de estilo. Recebida a inicial (decisão do Id. 16883964), a ré 

fora citada, conforme comprovação do Id. 22121085. Embora devidamente 

citada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa 

(certidão do Id. 29437804). É o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Trata-se de demanda monitória em que o requerida não ofertou embargos 

monitórios, ensejando na decretação de sua revelia, art. 344 do CPC, e, 

via de consequência julgamento antecipado da lide, art. 355, II do CPC. Não 

cumprido o mandado e não oferecidos embargos, constitui-se, por força 

do art. 702, § 8º do CPC, título executivo judicial a pretensão da 

requerente. Diante do exposto, julgo procedente a ação monitória, 

constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da parte 

autora no valor de R$ 9.342,56 (nove mil, trezentos e quarenta e dois reais 

e cinquenta e seis centavos), devendo os importes ser corrigidos 

monetariamente na forma da Lei nº 6.899/81, desde o vencimento dos 

títulos, com juros legais após a citação. Condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação. Transitada em julgado, proceda as 

retificações necessárias, quanto a nominação da presente ação, fazendo 

constar Execução de Título Judicial. Após, intime-se o credor a trazer aos 

autos cálculo atualizado do débito. Prazo: 15 dias. Após, intime-se a parte 

requerida/devedora para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, § 

1º, do Código de Processo Civil. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 30 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004592-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANNY SULLYVAN DA SILVA LIMA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004592-57.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA EXECUTADO: JANNY SULLYVAN DA 

SILVA LIMA SOUSA Vistos etc. MRV Engenharia e Participações S/A 

propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Janny 

sullyvan da Silva Lima Sousa, ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos de direito expostos na exordial. No decorrer da demanda, as 

partes firmaram acordo extrajudicial (Id. 29798192), pugnando por sua 

homologação, bem assim a extinção do processo. No Id. 29798191, a 

parte autora informa o integral cumprimento do ajuste, requerendo a 

extinção do processo Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento. Decido. Observo que os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, em consonância com o parecer ministerial, homologo por sentença 
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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. Transitada em 

julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, arquivando os autos. 

P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 30 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007146-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE MARIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito do pagamento da condenação, retro, 

requerendo o que entender de direito, salientando, desde já, que o silêncio 

importará em concordância tácita quanto ao pagamento retro mencionado, 

acarretando a consequente extinção e arquivamento da demanda. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001132-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIZA SOARES BOABAID YULE (REU)

WALTER NUNES DA SILVA BOABAID (REU)

LUCILA SOARES BOABAID (REU)

Antônio Carlos Santana (REU)

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO (REU)

LEILA MARIA BOABAID LEVI (REU)

Outros Interessados:

Benedita Pedroso de Arruda (CONFINANTES)

Manoel do Carmo Leite (CONFINANTES)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito a devolução AR negativo de ID 22157035, 

requerendo o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002538-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS REGIONAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT13663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. FERRAO - EIRELI - ME (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001668-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JACQUES RAMOS ELOY (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007222-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENOIA ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO HERMES MAGALHAES (REU)

Outros Interessados:

JULIO CESAR KMIECK (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSUÉ DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE JAMIL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005508-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE BUENO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada, retro. Julio 

Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008670-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO PEREIRA DE SENA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de ID 20323306 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009222-93.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

MARSERGIO LUCIO PITERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT15747-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALUAL SERVICOS E VIAGENS EIRELI (REU)

SOL SERVICOS E MANUTENCAO DE AERONAVES EIRELI - EPP (REU)

QUICK MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA OAB - MT15579/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSO PEREIRA DE CRISTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001395-31.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EXECUTADO: VILSO 

PEREIRA DE CRISTO Vistos. Intime-se pessoalmente a parte exequente, 

para proceder com o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de ver-lhe extinto o processo sem resolução do mérito (CPC - §1º, 

art. 485), com a consequente expedição de certidão de crédito, nos 

termos do art. 583 da CNGC. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009633-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRADE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA TEREZA DA SILVA (REU)

RENATA ROSA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009633-34.2020.8.11.0002. AUTOR: JOSE 

ANDRADE SOUZA REU: LUCINEIA TEREZA DA SILVA, RENATA ROSA DA 

SILVA Vistos, Analisando os autos verifico que a parte autora nomeou a 

demanda como “ação de obrigação de fazer com cobrança de débitos”, 

manifestando que a parte requerida não procedeu com a entrega das 

chaves do imóvel locado, contudo, limitou-se a formular pedidos para a 

cobrança dos valores não quitados. Conforme leciona o doutrinador Daniel 

Amorim Assumpção Neves[1] “o pedido pode ser analisado sob a ótica 

processual, representando a providência jurisdicional pretendida – 

condenação, constituição, mera declaração, acautelamento, satisfação – 

e sob a ótica material, representado pelo bem da vida perseguido, ou seja, 

o resultado prático (vantagem no plano dos fatos) que o autor pretende 

obter com a demanda judicial”. Dessa forma, deve a parte autora formular 

pedido final referente ao bem da vida que pretende obter, que a toda 

evidência, seria a obrigação da requerida em proceder com a entrega das 

chaves do imóvel que se encontra em seu poder. Assim, determino, venha 

a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se pretende obter 

pedido obrigacional, atentando-se quanto a necessidade de adequar seus 

pedidos, sob pena de indeferimento. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Manual de direito 

processual civil – volume único – 9 ed. – Salvador: JusPodivm, 2017. p. 

139.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005439-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIVA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO (EXECUTADO)

KLEBERSON HUMBERTO BATISTA ARAUJO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007892-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020178-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABERIDES ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003240-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DA SILVA BRANDAO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019714-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - SP390919-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS FILIPE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT21433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO PERIM OAB - MG86567 (ADVOGADO(A))
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Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004340-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CESAR MATSUOKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/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))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003732-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007343-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA AUXILIADORA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007769-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OILSO FERREIRA CAMPOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010641-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS FERREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010641-17.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOAO MARCOS FERREIRA BATISTA REU: SEGURADORA LÍDER 

Considerando que o documento de id. 23815474 e 23815475, colacionado 

nos autos, não se reveste de idoneidade suficiente de modo a comprovar 

o prévio requerimento administrativo, notadamente, porque não há nos 

autos provas do recebimento do suposto requerimento pela Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, conforme já mencionado na 

decisão de id. 24200005, faculto novamente a parte autora, para no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos comprovante do 

requerimento administrativo formulado junto à Seguradora requerida, sob 

pena de indeferimento da inicial já advertido. Decorrido o prazo sem 

manifestação venham-me os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009643-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVERINA GOMES MACEDO (AUTOR)

BENEDITO LIONCIO MACEDO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009643-78.2020.8.11.0002. AUTOR: 

ALVERINA GOMES MACEDO, BENEDITO LIONCIO MACEDO REU: 

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME Vistos, Inicialmente, presentes 

os pressupostos do art. 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita à parte autora. Assim, uma vez deferida a justiça gratuita, 

conforme entendimento majoritário da jurisprudência[1], haverá de se 

gerar meios para que a parte autora possa ter livre acesso ao Poder 

Judiciário, motivo porque tenho que a realização de perícia para realização 

de planta e memorial descritivo do imóvel usucapiendo é pertinente no 

presente caso. Nesse sentido, entende o Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JUSTIÇA GRATUITA. 

APRESENTAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO. DESPESAS DEVERÃO SER CUSTEADAS PELO ESTADO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Deferido à parte autora os 

benefícios à gratuidade judiciária, as despesas relacionadas com a perícia 

do imóvel usucapiendo devem ser custeadas pelo Estado, nos termos do 

artigo 3º, V, da Lei 1.060/50. Precedentes do STJ. (TJMT - rec. emb. 

declaração nº 166963/2015, oposto nos autos do agravo de instrumento 

154517/2015, Primeira Câmara Cível, Helena Maria Bezerra Ramos – 

Relatora, Data de Julgamento: 26-01-2016). Portanto, nomeio como perito a 

empresa Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e 

Perícias Ltda., com endereço na Rua Isaac Póvoas, n. 586, sala 1-B, 

Bairro Centro Norte, Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 3332 9858, 

e-mail: contato@mediape.com.br, a qual deverá ser intimada para que 

tome ciência da nomeação, bem como para que decline o nome do 

profissional que realizará a perícia em questão. Fixo desde já os 

honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), salientando que os 

honorários periciais serão arcados pelo Estado em razão da parte autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Registro que fixo tal valor em razão da 

desatualização da Tabela de Honorários prevista na Resolução n. 232 do 

CNJ, a qual data de cerca de quatro anos atrás, fazendo-se necessário o 

reajuste adequado para o bom desenvolvimento da perícia. Ademais, 

considerando a ausência prévia de recursos alocados no orçamento do 

Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento que será 

expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos honorários 

em momento oportuno, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, 

nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: “Art. 507, § 3º – 

Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.” Com o aceite da 

incumbência pericial, intime-se o perito para que proceda com a 

elaboração de planta e memorial descritivo do imóvel descrito na inicial. 
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Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos. Intimem-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJ-SP - 

AI: 604777220128260000 SP 0060477-72.2012.8.26.0000, Relator: Carlos 

Henrique Miguel Trevisan, J. 26/04/2012, 4ª Câmara de Direito Privado. 

RMS 26.493/RS, Rel. Min. Eliana Calmon Segunda Turma, DJe 23.9.2008. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 29.429 - RS 

(2009/0082167-7) –J. 04 de novembro de 2010 - MINISTRO MAURO 

CAMPBELL MARQUES , Relator – Segunda Turma.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003128-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MORALES GUARALDI (AUTOR(A))

ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA OAB - MT17499/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

GINCO URBANISMO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003128-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MORALES GUARALDI (AUTOR(A))

ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA OAB - MT17499/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

GINCO URBANISMO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005123-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI APARECIDA MACHADO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

COLUMBANO FEIJO OAB - SP346653 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005465-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE SILVA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-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))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007812-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-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))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004172-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON DOMINGOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX CAJA DA SILVA ZARZENON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS OAB - MT17708/O 

(ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005276-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN DE OLIVEIRA NOLASCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELLIPE BAEZ MALHEIROS OAB - MT18517/O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004944-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003596-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON BENEDITO FORTES (REQUERENTE)
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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))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005420-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE FERREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008130-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO MOZANDIR FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS OAB - MT11669/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-O (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009305-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO CORREA DE LARA PINTO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

NEUZA FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO JORGE ASSEF OAB - SP221714 (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009305-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO CORREA DE LARA PINTO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

NEUZA FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO JORGE ASSEF OAB - SP221714 (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019278-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES OAB - MT23227/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008194-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MORAES DE ARRUDA (AUTOR(A))

TAIS REGINA ALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON GUTEMBERG BRAVO PEREIRA OAB - MT24394/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA COSTA SILVA 00764358146 (REU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012224-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDY TEIXEIRA MARSELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (REQUERIDO)

AUGUSTO CESAR MIRANDA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005736-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANINY CALDAS DE SOUZA FUREGATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO OAB - MT7607/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (REU)

ARTHUR FABIANO GARCIA E SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON OAB - MT6363-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 
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dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006211-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY LOURENCA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015695-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SPEED TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENALDO PILRO DE ALMEIDA JUNIOR OAB - ES19833 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOLIMAN INDUSTRIA QUIMICA LTDA (REU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011041-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI RICARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIQUE CESAR FONSECA OAB - MT26270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIA DA SILVA - ME (REU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019161-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR DE MATOS LOPES (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009316-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GILBERTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

KATIA CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARROS DA SILVA (REU)

VITOR CLARINDO DA SILVA (REU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019151-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR RODRIGUES DA COSTA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010051-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA RIO DO SANGUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA JUNIOR OAB - 727.530.481-34 

(REPRESENTANTE)

PAULO VITOR REGINATO OAB - MT23017-O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME (REU)

PATRICIA LIMONGE CAVLAC (REU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005141-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICCI MAQUINAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO HORA CARDOSO OAB - SP259805 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.F DE FARIAS (REU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002690-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS ARRUDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT14905-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE AIKO FUJII (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003613-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DA SILVA STOCK OAB - RS66980-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 367 de 622



Parte(s) Polo Passivo:

C L M COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008404-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ALVES DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004180-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KM MARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

KILSON SILVA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEPH MOUSSI MAALOUF (REU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009683-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA SOUZA (AUTOR)

ANTONIO MEDRADO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODECO PROJ CONST DES COMPRA VENDA IMOV ADM IMOV LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009683-60.2020.8.11.0002. AUTOR: 

APARECIDA DE FATIMA SOUZA, ANTONIO MEDRADO DE SOUZA REU: 

PRODECO PROJ CONST DES COMPRA VENDA IMOV ADM IMOV LTDA 

Vistos. Considerando que a ação de usucapião visa a obtenção do título 

de propriedade do imóvel usucapiendo, determino venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos cópia da matrícula atualizada 

do imóvel objeto da lide, a fim de esclarecer o polo passivo da lide, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Finalmente, por 

analogia ao que dispõe o art. 1.071 do CPC, acerca do reconhecimento 

extrajudicial de usucapião, que tem como requisito a apresentação de 

planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado 

(art. 1.071, II, CPC), e considerando a necessidade de delimitação do 

imóvel que se pretende usucapir, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos planta e memorial 

descritivo do imóvel devidamente assinado por profissional legalmente 

habilitado, uma vez que os documentos juntados no ids. 30806208 e 

30806209 estão desacompanhados de assinatura, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020032-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE BORGES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020032-59.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELIZETE BORGES DIAS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, Acolho a 

emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Diante 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 05/08/2020, 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. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento 

à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes específicos para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005758-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERLY OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA IBANHES PAES OAB - MT24120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005758-56.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

EVERLY OLIVEIRA RAMOS REU: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos, A parte autora afirma ser aluna da 

instituição de ensino requerida e beneficiária do FIES no percentual de 

90% das mensalidades, contudo, salienta que a partir de janeiro/2020 a 

requerida passou a cobrar-lhe 100% da mensalidade, inclusive, 

instruindo-a a proceder com o cancelamento do financiamento estudantil. 

Alega que não tem condições financerias de arcar com a integralidade das 

mensalidades cobradas, razão pela qual não foi possível fazer sua 

rematrícula no curso, pretendendo, assim, a concessão de tutela de 

urgência para obrigar a requerida a disponibilizar sua rematrícula e para 

que volte a praticar a cobrança das mensalidades no percentual aplicado 
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nos últimos três anos. Todavia, observo que a autora não instruiu o feito 

com os documentos indispensáveis ao processamento da lide, tais quais 

contratos firmados com a ré, bem como com a Caixa Econômica Federal 

para obtenção do financiamento, tampouco demonstrativo das supostas 

cobranças em valores indevidos, as quais teriam, em tese, impedido a sua 

rematrícula, em desatendimento ao disposto no art. 320 do CPC. Destarte, 

determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, suprir com 

as irregularidades acima indicadas, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005455-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES SANTIAGO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORADOR/POSSUIDOR DO IMOVEL DO LOTE 03 (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005455-42.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

ALCIDES SANTIAGO DA SILVA REU: MORADOR/POSSUIDOR DO IMOVEL 

DO LOTE 03 Vistos, Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Conveniente à justificação prévia do alegado, designo audiência 

para o dia 06/08/2020, às 17h00. Expeça-se mandado para intimação das 

testemunhas arroladas pela parte autora (id. 29400467), uma vez que 

representada pela Defensoria Pública. Conforme dispõe o artigo 562 do 

CPC, cite-se a parte requerida para comparecer à audiência, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça qualifica-lo, no ato da citação, em que poderá intervir, 

desde que o faça por advogado. O prazo para contestar é de 15 dias (art. 

564, caput, do CPC/2015), a partir da intimação da decisão que deferir ou 

não a medida liminar (artigo 564, § único, do CPC/2015), seguindo a partir 

daí o rito do procedimento comum. Expeça-se o necessário. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006142-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA SEVERINA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT11399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006142-19.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROSINEIA SEVERINA DE CARVALHO REU: BANCO SAFRA S-A Vistos, 

Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor. Deste modo, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual determino a inversão 

do ônus da prova. Em que pese a ausência de manifestação expressa da 

parte autora quanto ao seu interesse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 05/08/2020, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008491-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

VALERIA ANDREIA LOPES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LETICIA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

VANESSA VITORIA LOPES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY CASSIA BORDIN DA SILVA OAB - MT24991/O 

(ADVOGADO(A))

GRAZIELLE DE CAMPOS ROSSATO OAB - MT25000/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008491-63.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA, VALERIA ANDREIA LOPES 

DE ALMEIDA, VANESSA VITORIA LOPES DE ALMEIDA, LETICIA MARIA DE 

ALMEIDA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Considerando que na 

presente demanda há interesse de incapaz (CPC – II, art. 178), 

promovam-se os autos ao Ministério Público e após venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012975-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONDES BRANDAO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012975-87.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELCIO SOARES DE SOUZA REU: MARCONDES BRANDAO DA SILVA 

Vistos. Redesigno a audiência de justificação para o dia 06/08/2020 às 

15h30. Desde já fica o advogado da parte autora cientificado de que cabe 
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a ele o dever de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Cite-se o requerido conforme pugnado no id. 29807629. Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007497-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. R. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

CARLOS MANOEL RAMIRES VIEIRA OAB - 018.291.291-47 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007497-64.2020.8.11.0002. AUTOR(A): A. 

C. R. N. PROCURADOR: CARLOS MANOEL RAMIRES VIEIRA REU: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. Acolho a emenda da inicial a 

fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 8.078/90, também 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. PERDA DA CONEXÃO. 

APLICAÇÃO DO CDC. DANOS MORAIS. 1. Aplicação do CDC: A relação 

entre as partes se trata de uma típica relação de consumo, a fazer incidir, 

inconteste, as normas do estatuto consumerista (CDC - Código do 

Consumidor). APELO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70043867761, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz 

Barcellos Lima, Julgado em 25/07/2013). Outrossim, razão assiste à parte 

requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto 

no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além da 

verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que 

reúne melhores condições de comprovar os motivos do atraso e demais 

entraves no voo. 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 ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto ao interesse 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 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. Cientifique-se o 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002528-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUIZ ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002528-06.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROBSON LUIZ ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Compulsando os 

autos, observo que a parte autora formulou pedido visando a concessão 

de gratuidade da justiça, todavia, descurou de comprovar sua 

impossibilidade para o recolhimento das custas. Pois bem, nos termos do 

artigo 98, caput, do CPC, para a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, basta a assertiva do interessado de que não possui condições 

financeiras de arcar com as custas, as despesas processuais e 

honorários advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem 

presunção “iuri et iuri” (absoluta), mas apenas presunção “iuri tantun” 

(relativa), ou seja, poderá existir indícios em que a declaração torne 

insuficiente para a comprovação da alegada escassez de recursos 

apontada na legislação. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. 

POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A declaração de 

pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica 

presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado entender que 

há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no 

estado de miserabilidade declarado.(...) (STJ AgRg no Ag 957.761/RJ, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

25/03/2008, DJe 05/05/2008) O artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição 

Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos como 

pressuposto para a concessão do benefício ora analisado. Nesse 

contexto, determinada a emenda da inicial para comprovação da sua atual 

hipossuficiência financeira, a parte autora quedou-se inerte. Com efeito, 

não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de 

atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente 

necessitam. Esta interpretação, conforme o texto constitucional, não 

ofende ao disposto no art. 98 do CPC, já que deve ser interpretado à luz 

do inc. LXXIV, do art. 5º, da Constituição da República. A corroborar, 

colho o seguinte aresto: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – 

DECISÃO QUE MANTEVE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS – 

DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A PARTE TEM POSSIBILIDADE DE 

ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE POBREZA E MISERABILIDADE – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 

4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, 

merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que 

em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o 

abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão 

da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Tendo a parte 

demonstrado cabalmente a capacidade financeira do beneficiário da 

justiça gratuita para atender às custas e despesas processuais, a 

revogação do aludido benefício é medida que se impõe.[1] Portanto, não 

demonstrada a impossibilidade financeira de suportar os custos e as 
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despesas processuais, a não concessão do benefício é medida que se 

impõe. Posto isso, indefiro o benefício da justiça gratuita à parte autora. 

Para tanto, determino venha a autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais da 

presente demanda, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, Ap, 87262/2013, Des. Carlos Alberto 

Alves Da Rocha, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 27/11/2013, 

Data da publicação no DJE 06/12/2013.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011055-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO (AUTOR(A))

ITAMAR DA COSTA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA DA SILVA RIBEIRO OAB - MT10242-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO APARECIDO RENO (REU)

Outros Interessados:

NEDER ALVES DE SOUZA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011055-15.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ITAMAR DA COSTA RIBEIRO, MARIA DE LOURDES RIBEIRO REU: 

BENEDITO APARECIDO RENO Vistos, Trata-se de ação de usucapião 

movida por Maria de Lourdes Ribeiro e Itamar da Costa Ribeiro em 

desfavor de Benedito Aparecido Reno. Da preliminar de irregularidade na 

citação Afirma a Defensoria Pública, nomeada curadora especial ao 

requerido, que os requerentes não diligenciaram de forma devida e 

esperada para localizar o requerido, mesmo havendo nos autos 

informações acerca do número de RG e CPF do requerido, razão porque 

entende precoce a citação editalícia, requerendo a sua nulidade e, por 

conseguinte, requer seja realizada busca de endereço no Infoseg. Não 

obstante as arguições da curadora especial, fato é que os autores, ao 

que consta dos autos, não mantêm contato com o requerido há pelo 

menos 25 anos, desconhecendo seu paradeiro, o que motivou sua citação 

por edital. De qualquer forma, visando afastar qualquer irregularidade na 

citação editalícia, realizei busca de endereço do requerido nos sistemas 

Infojud, Infoseg, Bancejud e Renajud não obtendo nenhum êxito, à vista da 

informação que de o CPF do requerido está inválido, não tendo também 

sido o requerido localizado na base de informações do Infoseg (extratos 

em anexo). Assim, a situação versada nos remete apenas a citação por 

edital como único meio de chamar o requerido a integrar a presente lide, já 

que impraticável a sua citação pessoal. Deste modo, afasto a preliminar 

em análise e, por consequência, tenho por regular a citação, por edital, do 

requerido. Lado outro, 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. Assim, a partir dos autos, fixo os seguintes pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a) a origem da posse 

sobre o imóvel usucapiendo; b) o tempo de exercício da posse pela parte 

autora; c) se esta posse é mansa e pacífica; d) a existência de animus 

domini da parte autora; e) a destinação dada ao imóvel pela parte autora. 

Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção de prova oral, 

consistente na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 

357, CPC). Indefiro, por outro lado, a oitiva da parte autora, porquanto 

suas declarações já foram delineadas na peça inaugural. Por conseguinte, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/08/2020, às 

14:00_horas. Desde já fica o advogado da parte autora cientificado de que 

cabe a ele o dever de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Ficam os autores intimados da presente decisão por meio de 

seus procuradores constituído nos autos. Cientifique-se a Defensoria 

Pública. Intimem-se. Cumpra-se. Às providencias necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009241-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. W METAL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009241-31.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): RAPIDO TRANSPAULO LTDA REU: S. W METAL INDUSTRIA E 

COMERCIO METALURGICA LTDA - ME Vistos. Diante do não oferecimento 

de embargos pela parte requerida, apesar de devidamente citada (id. 

26392714), converto a decisão mandamental em titulo executivo judicial, 

com vistas ao prosseguimento do feito na forma prevista no Livro I, Título 

II, Parte Especial, do Código de Processo Civil (CPC – §2º, art. 701 – 

Cumprimento de Sentença). Assim, venha a parte autora apresentar 

planilha de cálculo atualizada da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte devedora, por meio de 

carta com aviso de recebimento (art. 513, § 2º, inciso II, CPC), para 

cumprimento da obrigação, de acordo com os cálculos a serem 

apresentados pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, 

CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Determino, ainda, seja anotado nos registros do feito que se 

trata de cumprimento de sentença, renovando sua autuação. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020809-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K C P KIRCH & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REU)

IDEAL TEMPER COM E SERV IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

REFRIGERACAO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020809-44.2019.8.11.0002. AUTOR(A): K 

C P KIRCH & CIA LTDA - ME REU: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, 

IDEAL TEMPER COM E SERV IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

REFRIGERACAO LTDA - ME Vistos, Compulsando os autos, observo que a 

parte autora formulou pedido visando a concessão de gratuidade da 

justiça, todavia, descurou de comprovar sua impossibilidade para o 

recolhimento das custas. Pois bem, nos termos do artigo 98, caput, do 

CPC, para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, basta a 

assertiva do interessado de que não possui condições financeiras de 

arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem presunção “iuri et iuri” 

(absoluta), mas apenas presunção “iuri tantun” (relativa), ou seja, poderá 

existir indícios em que a declaração torne insuficiente para a comprovação 

da alegada escassez de recursos apontada na legislação. A propósito, 

colaciono jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. 

SÚMULA N. 7/STJ. 1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de 

assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa que pode ser 
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afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que 

o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.(...) 

(STJ AgRg no Ag 957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008) O artigo 5º, 

inciso LXXIV da Constituição Federal, exige a comprovação da 

insuficiência de recursos como pressuposto para a concessão do 

benefício ora analisado. Nesse contexto, determinada a emenda da inicial 

para comprovação da sua atual hipossuficiência financeira, a parte autora 

quedou-se inerte. Com efeito, não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Esta interpretação, conforme o 

texto constitucional, não ofende ao disposto no art. 98 do CPC, já que 

deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV, do art. 5º, da Constituição da 

República. A corroborar, colho o seguinte aresto: IMPUGNAÇÃO A 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A CONCESSÃO 

DOS BENEFÍCIOS – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A PARTE TEM 

POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – 

COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POBREZA E MISERABILIDADE – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A 

aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a 

razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para 

tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. Tendo a parte demonstrado cabalmente a capacidade 

financeira do beneficiário da justiça gratuita para atender às custas e 

despesas processuais, a revogação do aludido benefício é medida que se 

impõe.[1] Portanto, não demonstrada a impossibilidade financeira de 

suportar os custos e as despesas processuais, a não concessão do 

benefício é medida que se impõe. Posto isso, indefiro o benefício da justiça 

gratuita à parte autora. Para tanto, determino venha a autora, no prazo de 

30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais da presente demanda, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, Ap, 87262/2013, Des. Carlos 

Alberto Alves Da Rocha, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 

27/11/2013, Data da publicação no DJE 06/12/2013.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003068-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAELLA GRASSI DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003068-54.2020.8.11.0002. Vistos. 

Trata-se de execução de título extrajudicial promovido por MRV Prime 

Projeto MT C Incorporações SPE Ltda., em desfavor de Mikaella Grassi de 

Oliveira Soares da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos. As 

partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação com a 

consequente suspensão do feito (id. 30612450). Após os autos vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo 

celebrado pelas partes, vislumbro que os requisitos de validade, 

existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes, uma 

vez que assinados pelas partes. Assim, HOMOLOGO o acordo formulado 

no id. 30612450 para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, suspendo o curso do presente processo até o seu integral 

cumprimento, nos termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo convencionado, venha à parte exequente 

manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu 

silêncio como concordância tácita ao adimplemento da dívida. Após, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002608-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO SIQUEIRA PAWLINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002608-04.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: 

MARCO AURELIO SIQUEIRA PAWLINA Vistos. Trata-se de execução de 

título extrajudicial promovido por MRV PRIME PROJETO MT C 

INCORPORACOES SPE LTDA. em desfavor de MARCO AURELIO SIQUEIRA 

PAWLINA, ambos devidamente qualificados nos autos. As partes 

celebraram acordo, requerendo a sua homologação e suspensão do feito 

até, conforme termo de acordo acostado no id. 30243787. Após os autos 

vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Decido. Analisando o 

acordo celebrado pelas partes, vislumbro que os requisitos de validade, 

existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes, uma 

vez que assinados pelas partes. Assim, HOMOLOGO o acordo formulado 

no id. 30243787para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, suspendo o curso do presente processo até o seu integral 

cumprimento (08/02/2021), nos termos do art. 922, caput, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo convencionado, venha à parte 

exequente manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do acordo, 

valendo seu silêncio como concordância tácita ao adimplemento da dívida. 

Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011009-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DA SILVA PINTO (AUTOR(A))

WILSON RODRIGUES CAVALCANTE (AUTOR(A))

JOAO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA RODRIGUES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI OAB - SP256755 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011009-89.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOAO RIBEIRO DOS SANTOS, WILSON RODRIGUES CAVALCANTE, 

MARIA RODRIGUES CAVALCANTE, JULIETA DA SILVA PINTO 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. Compulsando os autos, verifico que a Caixa 

Econômica Federal peticionou nos autos e solicitou a sua remessa à 

Justiça Federal, pois possui interesse no objeto da lide (id. 30507753). 

Pois bem, a Súmula n.º 150, do colendo Superior Tribunal De Justiça 

dispõe que “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de 

interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas 

autarquias ou empresas públicas”, bem como a Súmula n.º 61, do extinto 
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Tribunal Federal De Recursos que “para configurar a competência da 

Justiça Federal, é necessário que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal, ao intervir como assistente, demonstre legítimo 

interesse jurídico no deslinde da demanda, não bastando a simples 

alegação de interesse na causa”. Ainda, nas ações em que se discute 

contrato de seguro de apólice pública garantida pelo Fundo de 

Compensação de Variações Salariais (Ramo 66), há interesse da Caixa 

Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo 

necessário. Posto isso, declino de minha competência para conhecer e 

prover a espécie e determino que sejam encaminhados os autos a uma 

das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal em Cuiabá-MT, nos 

termos da fundamentação supra. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009351-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHILDES MANDACARI TOSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009351-64.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MATHILDES MANDACARI TOSTA 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. Compulsando os autos, verifico que a Caixa Econômica 

Federal peticionou nos autos e solicitou a sua remessa à Justiça Federal, 

pois possui interesse no objeto da lide (id. 29796570). Pois bem, a Súmula 

n.º 150, do colendo Superior Tribunal De Justiça dispõe que “compete à 

Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que 

justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou 

empresas públicas”, bem como a Súmula n.º 61, do extinto Tribunal 

Federal De Recursos que “para configurar a competência da Justiça 

Federal, é necessário que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal, ao intervir como assistente, demonstre legítimo interesse 

jurídico no deslinde da demanda, não bastando a simples alegação de 

interesse na causa”. Ainda, nas ações em que se discute contrato de 

seguro de apólice pública garantida pelo Fundo de Compensação de 

Variações Salariais (Ramo 66), há interesse da Caixa Econômica Federal a 

justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário. Posto isso, 

declino de minha competência para conhecer e prover a espécie e 

determino que sejam encaminhados os autos a uma das Varas da Seção 

Judiciária da Justiça Federal em Cuiabá-MT, nos termos da fundamentação 

supra. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002628-63.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

NATALINO GETULIO DA CUNHA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Natalino Getúlio da Cunha propôs 

a presente de “ação inexistência de débito c/c danos morais” em face da 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia aduzindo que foi gerado 

no dia 17/06/2015 um débito exorbitante (R$ 18.363,28) em sua unidade 

consumidora, contudo, o postulante alega desconhecer a cobrança 

advinda esta fatura, postulando, desta forma pela sua declaração de sua 

inexigibilidade. Ainda, aduz o requerente que ingressou com a presente 

demanda perante o Juizado Especial e foi determinado, liminarmente, o 

restabelecimento da energia elétrica já que, a época fora desligada em 

razão do não pagamento dos valores ora questionados, todavia, a 

reclamação perante o Juizado Especial foi julgada extinta sem julgamento 

do mérito. Alega que, apesar de ter sido restabelecido o fornecimento de 

energia elétrica em sua residência atualmente se vê “ameaçado” para 

adimplir o valor exigido pela requerida sob pena de novo corte no 

fornecimento. Ante a alegação de que a cobrança é indevida ainda como 

pela necessidade de se manter o fornecimento deste serviço público 

contínuo postulou pela concessão da medida de urgência para que a 

requerida abstenha de interromper o fornecimento da energia elétrica. No 

mérito requer a declaração de inexistência do débito apontado na fatura 

no valor de R$ 18.369,28 e condenação da requerida em danos morais. 

Com a inicial de Id. 6080233 vieram documentos. Determinada a emenda a 

inicial, o autor juntou aos autos cópia do processo nº 

0031015-76.2015.811.0002 que tramitou perante o Juizado Especial do 

Cristo Rei, nesta comarca de Várzea Grande. Na decisão de id. 8795964 o 

pedido liminar foi deferido. Designada audiência de conciliação, esta 

restou inexitosa (id. 9774906). A requerida apresentou contestação no id. 

10086914, que veio instruída de documentos, aduzindo a preliminar de 

ausência de pagamento das custas processuais nos autos que tramitaram 

perante o juizado especial. No mérito afirmou que a cobrança do valor de 

R$ 18.109,08 é decorrente de inspeção rotineira realizada na unidade 

consumidora do autor no dia 13.03.2015, ocasião em que foi constatado 

desvio no borne do medidor (carga ligada na linha), o que impedia a 

medição de energia efetivamente consumida no imóvel do autor, razão 

pela qual foi expedido o competente Termo de Ocorrência e Inspeção n. 

311074 e regularizado o aparato de medição para que o consumo voltasse 

a ser corretamente auferido. Destaca que o valor cobrado e discutido nos 

autos é oriundo da recuperação de receita do período em que a energia 

consumida no imóvel não era corretamente medida, que compreende de 

julho/2013 a março/2015. Sustenta a legalidade do procedimento 

administrativo de inspeção, mesmo porque foi oportunizado ao autor a 

possibilidade de acompanhar a inspeção e se defender no âmbito 

administrativo. Por fim, refutou o pedido de danos morais por entender pela 

inocorrência de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, 

requerendo, assim, a improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no id. 06.10.2017. Na decisão de 

id. 12419654 foi determinada que a parte autora comprovasse o 

recolhimento dos valores das custas e honorários de advogados relativo 

ao processo do juízo especial, o que foi devidamente comprovado no id. 

12626778. O processo foi saneado (id. 18141404), oportunidade em que 

foram fixados os pontos controvertidos e determinada a produção de 

prova oral. O laudo pericial foi juntado no id. 27446076, sobrevindo 

manifestação apenas da parte requerida no id. 29175100. Os autos vieram 

conclusos. É o necessário. Decido. O ponto fundamental da presente 

demanda consiste em saber se a parte autora é responsável pelo débito 

no valor de R$ 18.369,28 (dezoito mil trezentos e sessenta e nove reais e 

vinte e oito centavos), cobrado na fatura com vencimento em 17.06.2015, 

a partir de inspeção técnica realizada pela requerida no medidor de 

consumo da unidade consumidora da parte autora. Pois bem, ao 

compulsar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em 

questão foi vistoriado no dia 13.03.2015, no qual consta que o referido 

equipamento encontrava-se com “carga ligada na linha da borne do 

medidor – 1 fase” (Id. 10086921). Ou seja, o medidor de consumo da 

respectiva unidade encontrava-se com irregularidade que estava 

interferindo no correto registro do efetivo consumo na unidade 
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consumidora vistoriada. Com efeito, denota-se que a inspeção foi 

acompanhada pelo próprio autor, o qual recusou-se a assinar o Termo de 

Ocorrência e Inspeção (Id. 10086921, p. 9), de modo que resta evidente 

que foi oportunizado ao autor tomar conhecimento do procedimento 

administrativo realizado e impugná-lo se assim entendesse por direito. 

Portanto, a vistoria levada a efeito pela requerida não foi realizada de 

forma unilateral, uma vez que oportunizado o exercício do contraditório e 

ampla defesa. Deste modo, diante da constatação de irregularidade no 

equipamento instalado no imóvel da parte autora, resta claro que houve 

alteração na mensuração do consumo na unidade consumidora nº 

6/358814-2. O fato de não haver prova inequívoca de ter sido o autor 

responsável pela falha é irrelevante. Tal fato não o exime do pagamento 

do consumo a menor durante o período da irregularidade, porque, tendo 

sido consumida energia elétrica superior à medida na unidade 

consumidora, responde pelo pagamento da respectiva tarifa, forte no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa, aliás, hoje consagrado no 

artigo 884 do novo Código Civil. Nesse passo, leia-se a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. 

FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUPOSTA LOCAÇÃO 

DO IMÓVEL NO PERÍODO DA FRAUDE. ONUS DA PROVA DA 

CONSUMIDORA. BOA FÉ. IRRELEVÂNCIA. PROVA PERICIAL. 

DESNECESSIDADE. (...) 2. Desnecessária a realização de prova pericial, já 

que a fraude foi devidamente comprovada nos autos pelas fotografias e 

termo de ocorrência de irregularidade e, especialmente, pelo histórico de 

consumo, que demonstra aumento significativo no faturamento após a 

regularização do medidor. 3. Diante do contexto dos autos, irrelevante 

perquirir a autoria da fraude, tampouco a boa ou má-fé da recorrente, 

devendo a parte que se beneficiou efetuar o pagamento, sob pena de 

enriquecimento sem causa. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível, Nº 70081391765, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 26-06-2019) 

Ademais, depreende-se da prova pericial que no período de 

dezembro/2013 a janeiro/2015 não houve registro de consumo na unidade 

consumidora do autor (0 kwh) e em fevereiro/2015 houve registro de 

consumo de apenas 314 kwh, o que não condiz com os dados de 

consumo estimado para a residência do autor, cuja média foi apurada 

entre 670,64 kwh e 960,14 kwh, podendo até mesmo ser superior a 

960,14 kwh. In verbis: “ (...) f) O consumo médio mensal registrado antes 

da detecção da irregularidade (em percentuais) era condizente com a 

carga instalada na unidade consumidora? Em caso negativo, qual essa 

diferença por mês? Resposta: Não. Para ilustra a resposta deste quesito 

foi elaborada a tabela 5, que é um comparativo entre o consumo registrado 

e o consumo médio estimado e registrado. [vide laudo, p. 8 e 15] (...) De 

acordo com as duas simulações, tabela 2 e tabela 3, realizadas no 

“quesito e” do requerido, o consumo mensal estimado está entre 670,64 

kwh e 960,14 kwh. (...) Na tabela 04, foi visto que 42,65 % das leituras 

ficaram com consumo acima de 960,14 kWh, corroborando que a média 

estimada não equivale ao consumo registrado pelo medidor. Desta forma, 

o consumo médio real deve ser maior que 960,14 kwh ou todos os 

medidores instalados na unidade consumidora do requerente estavam 

irregulares quanto a exatidão, apresentando erros maiores que os limites 

máximos admissíveis. (id. 27446076, p. 19) Outrossim, ressalto que a 

perícia apesar de apurar a irregularidade no consumo da unidade 

consumidora do autor, esta também apurou que o valor da fatura emitida 

relativo à recuperação de consumo encontra-se equivocado. Isso porque, 

os documentos juntados em contestação atestam que a requerida utilizou 

como período de desvio de energia os meses de julho a novembro de 2013 

(id. 10086921), os quais, contudo, encontram-se dentro da média de 

consumo do autor (id. 27446076, p. 08). Assim, apontou a perícia que no 

período de dezembro/2013 a janeiro/2015 o consumo efetivo do autor 

corresponde ao valor de R$ 14.338,93. Analisando o Demonstrativo de 

Cálculo de Recuperação de Consumo, ID 10086921 – pág. 4 e 5, 

parcialmente apresentado na figura 8 a seguir, verifica-se que os meses a 

recuperar, considerado pela requerida, foi de julho/2013 até março/2015 e 

o critério adotado foi por meio da média dos 3 (três) maiores valores 

regulares (Artigo 130, Inciso III). (...) Em razão dos meses de 

dezembro/2013 até janeiro/2015 apresentarem consumo igual a zero, foi 

elaborada uma tabela de demonstrativo, simulando a possível recuperação 

de consumo, seguindo o Art. 130, Inciso III e IV, da Resolução 414/ANEEL. 

(...) Assim sendo, considerando como verdadeira a irregularidade 

informada no Termo de Ocorrência e Inspeção, ID 10086921– pág. 8, e 

conforme Resolução nº 414 de 09 de setembro de 2010, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica, o valor estimado a recuperar é de R$ 

14.338,93. Observo, ainda, que a perícia deixou de considerar o mês de 

fevereiro/2015 para fins de apuração de recuperação de consumo, não 

obstante ter registrado consumo a menor (317kwh) do que a média do 

autor (670,64 kwh e 960,14 kwh), além de anteceder ao mês da detecção 

de irregularidade da unidade consumidora do consumidora em questão 

(março/2015). A despeito disso, é possível apurar o consumo do mês de 

fevereiro/201 por meio da média mensal do período de dezembro/2013 a 

janeiro/2015 (R$ 14.338,93 ÷ 14 meses), o que corresponde a quantia de 

R$ 1.024,20. Desse norte, não se pode impor ao requerente o pagamento 

no valor de R$ 18.363,28 (dezoito mil trezentos e sessenta três reais e 

vinte e oito centavos), notadamente porque a perícia, assim como os 

demais elementos de provas constantes dos autos, apontam para um 

valor menor, quer seja: R$ 15.363,13 (quinze mil trezentos e sessenta e 

três reais e treze centavos). Assim, apesar de o valor de R$ 18.363,28 

ser indevido, restou apurado a irregularidade da unidade consumidora que 

resultou na utilização de energia elétrica pelo autor sem a devida 

contraprestação, razão pela qual poderá a requerida realizar a emissão de 

nova fatura relativo a recuperação de consumo no valor de R$ 15.363,13 

(quinze mil trezentos e sessenta e três reais e treze centavos). Do dano 

moral Destarte, a guisa destes fatos, a suspensão indevida do 

fornecimento de energia na unidade consumidora da parte autora em 

virtude de débito apurado por meio de recuperação de consumo deve ser 

considerado ato ilícito, cumprindo a requerida arcar com a correspondente 

indenização por danos morais, desmerecendo qualquer importância ao 

elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta 

hipótese, é evidentemente objetiva, como prescreve o art. 14 do CDC. “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ademais, são 

notórios os transtornos causados ao requerente ante a falha na 

prestação de serviço pela requerida, à vista que ao suspender o 

fornecimento de energia em virtude de dívida originária de recuperação de 

consumo gerou uma insegurança para o requerente, ferindo o seu 

equilíbrio emocional, na condição de consumidor de energia elétrica, bem 

este essencial a vida moderna, tanto que seu fornecimento está sujeito a 

continuidade, dispensando maiores considerações sobre o assunto. A 

propósito, colho o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso que reproduz entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – 

COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL 

MANUTENÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento 

no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços 

de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. 

(STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 09/10/2017)” Deve ser mantido o valor da indenização 

fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. (N.U 

1000207-34.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) Assim, reconhecida 

a existência do dano moral causado a requerente, cumpre-me agora 

examinar somente a questão da fixação de seu valor. Nesse ponto, mister 

se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos 

dos danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo 

Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para 

pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração 

advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, 

consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, 

uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da 

lesão” (in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15). Nestes termos, atento às 
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circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade 

da requerida, consoante acima já explanado, considerando as condições 

econômico-financeiras da parte autora e da requerida, bem como 

considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano 

foi pequena, obviamente porque a parte autora há mais de um ano se 

beneficiava da irregularidade na sua unidade consumidora sem nada 

pagar pela utilização do serviço de energia, e tampouco informou a 

concessionária requerida acerca dessa irregularidade, tenho que a 

quantia equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais 

mostra-se bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima. 

Porquanto, o objetivo da indenização por danos morais não é o 

enriquecimento da parte autora e tampouco o empobrecimento da parte 

requerida, tendo, sim, o caráter coercitivo e pedagógico. Do dispositivo 

Isto exposto, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente o 

pedido inicial para declarar a inexigibilidade da fatura com vencimento em 

17.06.2015, no valor de R$ 18.363,28 (dezoito mil trezentos e sessenta 

três reais e vinte e oito centavos), facultando à requerida realizar a 

emissão de nova fatura na quantia de R$ 15.363,13 (quinze mil trezentos e 

sessenta e três reais e treze centavos), valor de recuperação de 

consumo no período de irregularidade na unidade consumidora da parte 

autora. Ainda, condeno a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte 

requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da 

data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

(Súmula 54, STJ) em 02.07.2016 (id. 6733459). Em consequência, 

confirmo a tutela de urgência concedida nos autos e, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos 

morais, 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). 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. P.I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007883-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA GABRIELE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT13288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS OAB - MT21176/O 

(ADVOGADO(A))

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007883-31.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARILIA GABRIELE DE OLIVEIRA REU: CONSTRUTORA PACTO LTDA 

Vistos. Marília Gabriele de Oliveira promove a presente ação declaratória 

de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais e 

pedido de tutela antecipada em desfavor de Construtora Pacto Ltda., 

aduzindo, em síntese, que em 11/07/2016 foi entabulado entre as partes o 

contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, por 

meio do qual a requerida se comprometeu a vender a futura unidade 

autônoma n. 402, bloco 10, etapa 01 do Condomínio Green Ville Residence, 

com área privativa de 53,97m² e uma vaga de garagem simples, pelo valor 

total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Aduz ter efetuado o 

pagamento de R$ 20.074,06 (vinte mil, setenta e quatro reais e seis 

centavos) referente ao sinal com recursos do seu FGTS; R$ 7.497,82 

(sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) 

referente a 32 (trinta e duas parcelas), sendo o que prazo para entrega 

das chaves do imóvel seria em novembro/2017, contudo, até a propositura 

da demanda o imóvel não havia sido entregue, tendo inclusive decorrido o 

prazo de prorrogação da entrega do imóvel. Afirma ter sido obrigada a 

assinar o contrato de financiamento habitacional de um imóvel ainda em 

construção, o que a fez arcar com os juros de obra no valor de R$ 

16.985,94 (dezesseis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e 

quatro centavos), além de gastos com cartório e ITBI, que, devidamente 

atualizado, encontra-se no importe de R$ 6.193,45 (seis mil, cento e 

noventa e três reais e quarenta e cinco centavos). Assim, após expor sua 

fundamentação jurídica, requereu a concessão de tutela de urgência para 

que a requerida no prazo de 05 (cinco) dias deposite judicialmente as 

quantias de: $ 20.074,06 (vinte mil, setenta e quatro reais e seis centavos) 

referente ao sinal com FGTS; R$ 7.497,82 (sete mil, quatrocentos e 

noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) referente a 32 (trinta e 

duas) parcelas de 46 (quarenta e seis) descritas no item a.3 e R$ 

6.193,45 (seis mil, cento e noventa e três reais e quarenta e cinco 

centavos) referente às taxas de ITBI e Cartório em DOBRO, que perfazem 

o total de R$ 33.765,33 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e cinco 

reais e trinta e três centavos); suspenda os pagamentos descritos nos 

itens “a.3” e “b” do contrato, que seriam pagos por meio de obtenção de 

financiamento na data da entrega do imóvel; proíba a comercialização da 

unidade autônoma n. 402, bloco 10, etapa 01 do Condomínio Green Ville 

Residence, com área privativa de 53,97m² e uma vaga de garagem simples 

até o deslinde final da causa e se abstenha de realizar a negativação do 

nome da autora com relação ao contrato de compra e venda, sob pena de 

multa não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mérito, requer a 

rescisão do contrato firmado entre as partes, a restituição dos valores de 

R$ 20.074,06 (vinte mil, setenta e quatro reais e seis centavos) referente 

ao sinal com recursos do seu FGTS; R$ 7.497,82 (sete mil, quatrocentos e 

noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) relativo a 32 (trinta e duas) 

parcelas pagas; restituição em dobro do valor pago a título de ITBI e 

Registro no valor de R$ 6.193,45 (seis mil, cento e noventa e três reais e 

quarenta e cinco centavos); a aplicação de multa de 20%sobre o valor do 

imóvel nos termos da cláusula 20ª e a condenação ao pagamento de uma 

indenização pelo dano moral suportado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Com a inicial vieram documentos de ids. 21904275 a 21905369. Na 

decisão de id. 22331128 o pedido de tutela de urgência foi deferido 

parcialmente. Designada audiência de conciliação, esta restou inexitosa 

(Id. 24288031). A requerida apresentou contestação no id. 25049484, a 

qual veio acompanhada de documentos nos Ids. 25048583 a 25049969, na 

qual impugnou o benefício da justiça gratuita deferida em favor da 

requerente. Ainda, preliminarmente alegou a ocorrência de litispendência 

com a ação n.º 1002331-70.2019.4.01.3600 em trâmite perante a 2ª Vara 

Federal Cível da Sessão Judiciária do Estado de Mato Grosso, a 

incompetência deste juízo em razão do reflexo que a eventual rescisão 

contratual causa na alienação do imóvel junto a Caixa Econômica Federal e 

o chamamento ao processo da Caixa Econômica Federal. No mérito, alega 

que o contrato de compra e venda tem como prazo final para entrega do 

imóvel o mês de fevereiro de 2018, acrescidos de 90 (noventa) dias de 

tolerância encerrando em maio de 2018, porém apesar do empreendimento 

estar pronto desde março de 2018, este não pode ser entregue em virtude 

de uma falha da secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso 

que demorou a liberar a autorização para escoamento da rede de esgoto 

do condomínio em um córrego, sendo que a outorga ambiental apenas 

ocorreu em janeiro de 2019, apesar de ter sido requerida a autorização em 

dezembro de 2016. Aduz que a autora optou por realizar o financiamento 

imobiliário e ao realizar o contrato de financiamento junto com a Caixa 

Econômica Federal houve a novação do contrato devendo ser 

considerado a data base do início do prazo para entrega do imóvel como 

sendo 11/08/2016, quando foi assinado o contrato de financiamento 

imobiliário e o prazo de 18 (dezoito) meses a contar da assinatura 

podendo ser prorrogado por mais 06 (seis) meses. Assim, alega que o 

prazo para entrega se findaria em agosto de 2018 a teor da cláusula 12.3 

do contrato de financiamento e em virtude da demanda de moradores deve 

acrescer 60 (sessenta) dias de tolerância para efetiva entrega, razão pela 

qual o imóvel deveria ser entregue em outubro de 2018. Ainda, afirma a 

inaplicabilidade da multa, a inexistência de dano moral indenizável e 

impossibilidade de cumulação deste com a multa, a impossibilidade de 

revogação da cláusula de tolerância, a legalidade do pagamento dos juros 

de obra. Ao final, impugna o pedido de restituição dos valores descrito na 

inicial, requerer o acolhimento das preliminares arguidas em contestação e 

alternativamente pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

requerente apresentou impugnação à contestação no id. 25623913. Em 
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seguida, intimadas as partes para especificarem as provas, ambas 

manifestaram quanto a desnecessidade de produção de novas provas, 

além daquelas já constantes nos autos. Após, vieram os autos conclusos. 

Relatado. Decido. Do julgamento antecipado da lide Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Da impugnação a justiça gratuita A requerida contesta a 

concessão do benefício da justiça gratuita deferido a requerente, 

alegando que ela declarou possuir uma renda familiar de R$ 2.931,47 (dois 

mil novecentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos) há 03 (três) 

anos atrás, porém tais vencimentos foram majorados ao longo do tempo, 

sendo que a requerente sequer apresentou holerite para comprovar a sua 

alegada hipossuficiência. Com efeito, entendo que desmerece acolhimento 

o pedido elaborado para revogar a concessão do benefício de gratuidade 

judiciária, à vista de que o ônus da prova quanto a capacidade financeira 

da requerente recai sobre a requerida, a qual não se desincumbiu de tal 

mister. Deste modo, não merece prosperar a pretensão da requerida, até 

porque ela se limitou a apresentar alegações genéricas e desamparadas 

de quaisquer provas. Ademais, já existe nos autos declaração de 

hipossuficiência do autor, conforme se observa no id. 21904279, sendo 

certo que o documento possui presunção de veracidade, prevalecendo 

até prova em contrário, ônus do qual a requerida não se desincumbiu. A 

esse propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - 

PESSOA NATURAL - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça 

gratuita pode ser formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o 

seu deferimento, nos termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples 

declaração de pobreza do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária 

poderá requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que 

prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à 

sua concessão. Em não havendo contraprova deve prevalecer”. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) 

José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, 

publicação da súmula em 04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, 

afasto essa questão prévia e mantenho, por ora, os benefícios da justiça 

gratuita concedida a requerente. Da litispendência A requerida alega a 

existência de litispendência da presente demanda com a ação n.º 

1002331-70.2019.4.01.3600 em trâmite perante a 2ª Vara Federal Cível da 

Sessão Judiciária do Estado de Mato Grosso, pois a referida demanda 

possui as mesmas partes, inclusive com a inclusão da Caixa Econômica 

Federal, razão pela qual requereu a extinção do feito sem o julgamento do 

mérito. Em que pese à alegação da empresa requerida, tenho que inexiste 

litispendência da presente demanda com a ação n.º 

1002331-70.2019.4.01.3600 em trâmite perante a 2ª Vara Federal Cível da 

Sessão Judiciária do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que as ações 

versam sobre contratos distintos, na medida em que esta demanda visa a 

rescisão do contrato firmado com a construtora e na demanda n.º 

1002331-70.2019.4.01.3600 a requerente pretende a rescisão do contrato 

firmado com a Caixa Econômica Federal. Ademais, naqueles autos o Juizo 

Federal excluiu a parte requerida da demanda em virtude da sua 

incompetência para apreciar a presente rescisão, conforme se observa 

do teor da decisão de id. 25634351 – páginas 01/06. Portanto, rejeito a 

preliminar arguida. Da competência da Justiça Estadual e chamamento da 

Caixa Econômica Federal A requerida alega a incompetência absoluta da 

Justiça Estadual,, tendo em vista que a demanda visa rescindir o contrato 

de compra e venda de imóvel que possui alienação fiduciária em virtude do 

contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal. 

Ainda, alega que a Caixa Econômica Federal deve compor o polo passivo 

da demanda, pois é impossível a rescisão do contrato em que a credora 

hipotecária figure como parte na ação. Da análise dos pedidos formulados 

na petição inicial observo que a requerente pugna pela rescisão do 

contrato firmado com a construtora e consequente aplicação da multa 

contratual, restituição de valores pagos e condenação a indenização a 

título de danos morais em virtude do alegado atraso na entrega da imóvel, 

não havendo discussão nestes autos acerca de Programa Governamental 

Minha Casa Minha Vida e muito menos se discute irregularidades no 

contrato de financiamento pactuado entre a requerente e a Caixa 

Econômica Federal. Versa a presente ação só e somente sobre 

descumprimento de contrato pactuado entre a requerente e a empresa 

requerida, sem que se ventile um único ilícito civil atribuível à Caixa 

Econômica Federal, razão pela qual a inclusão da instituição financeira no 

polo passivo da demanda é desnecessária, fato este já discutido até 

mesmo na Justiça Federal, pois a parte autora propôs demanda em 

desfavor da requerida e instituição financeira visando a rescisão do 

contrato aqui discutido e contrato de financiamento, porém naquele juízo a 

construtora foi excluída do polo passivo da demanda, conforme se 

observa da cópia dos autos n.º 1002331-70.2019.4.01.3600 em trâmite 

perante a 2ª Vara Federal Cível da Sessão Judiciária do Estado de Mato 

Grosso juntada nos ids. 25634348 a 25635490. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA 

ENTREGA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA – 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DAS CHAVES – EXAURIMENTO DE 

TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS 

MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) - ALUGUÉIS - CABIMENTO - DANOS 

MORAIS - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inclusão da 

Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, 

pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo 

financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a 

obrigação de cumprir os prazos pactuados. (...).” (TJMT - Ap 92747/2017, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não há 

que se falar na incompetência deste juízo para julgar a presente demanda, 

razão pela qual afasto estas preliminares. Do Mérito Da rescisão do 

contrato e restituição dos valores Pois bem, pretende a parte autora a 

rescisão do contrato firmado entre as partes com a consequente 

restituição dos valores pagos, aplicação da multa contratual e a 

condenação da requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mi reais) a 

título de danos morais em virtude do atraso da entrega do imóvel que 

deveria ter ocorrido em novembro de 2017. Da análise dos autos verifico 

que o ponto fundamental para o deslinde desta lide apresenta-se na 

possibilidade de rescisão do contrato sub judice, em virtude da 

inadimplência da requerida que não teria realizado na data aprazada a 

construção do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes. 

Analisando o contrato firmado entre as partes verifico que o prazo para 

entrega do imóvel era de 546 (quinhentos e quarenta e seis) dias, 

contados da liberação do recurso de financiamento, com uma tolerância 

de 90 (noventa) dias, conforme cláusula 16ª do “Contrato Particular de 

Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel”, encartado no id. 21904282. 

Ainda, observo que o contrato de financiamento junto a Caixa Econômica 

Federal firmado pela parte autora foi assinado em 11/08/2016 (id. 

21904598) e prevê na 12ª cláusula que a entrega do imóvel ocorreria em 

18 (dezoito) meses após a assinatura do contrato de financiamento, 

podendo ser prorrogado por 06 (seis) meses. A requerida por sua vez 

alega que o imóvel deveria ser entregue em maio de 2018, prazo este já 

acrescido de 90 (noventa) dias de tolerância, porém afirma que apesar do 

empreendimento estar pronto desde março de 2018 em virtude da demora 

na autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato 

Grosso para escoamento da rede de esgoto do condomínio em córrego da 

região, o imóvel não pode ser entregue, sendo a autorização apenas 

concedida em janeiro de 2019. Afirma também a tese de que em virtude da 

requerente ter realizado financiamento habitacional houve a novação do 

contrato, motivo pelo qual deve observar o prazo estabelecido no contrato 

de financiamento, sendo o prazo final para entrega do bem em 11/10/2018. 

No caso concreto, e sem imiscuir na legalidade ou abusividade dos prazos 

descritos tanto no contrato firmado entre as partes e no contrato de 

financiamento habitacional, verifico que a requerida extrapolou todos os 

prazos contratuais. Isso porque, o contrato de financiamento firmado com 

a Caixa Econômica Federal foi assinado em 11/08/2016 (Id. 21904598), 

contudo até a propositura da presente ação, em 18/07/2019, o imóvel 

ainda não havia sido entregue a parte autora. Como justificativa para 

descumprimento do prazo contratual, a requerida alega que a entrega do 

imóvel não ocorreu em virtude da demora por parte da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso em conceder autorização para 

escoamento da rede de esgoto do condomínio em córrego da região. 

Assim, alicerça o atraso no cumprimento do contrato celebrado entre as 

partes a terceiro (Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato 

Grosso). Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, é consagrada a 

tese da responsabilidade objetiva, sendo prescindível de discussão a 

existência de culpa. O mesmo Codex, dispondo sobre as causas 
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excludentes de responsabilidade, incluiu a culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro. O terceiro referido na lei é qualquer pessoa que não se identifica 

com os participantes da relação de consumo, e é este o invocado pela 

requerida como eximente de sua responsabilidade. Insta asseverar, no 

entanto, que a conduta culposa do terceiro deverá ser provada, como 

observa o jurista Zelmo Denari, um dos autores do anteprojeto do código, 

na obra Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 6ª edição, Editora 

Forense Universitária, p. 166: “Em decorrência da inversão do ônus da 

prova cabe ao fornecedor demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou 

terceiro.” Reportando ao caso em questão, a requerida, necessariamente 

deveria ter demonstrado a culpa exclusiva de terceiro aludido (Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso). Isso porque, em que pese à 

autorização para escoamento sanitário não dependa da requerida, tal fato 

trata-se de circunstância de conhecimento das construtoras e 

incorporadoras, razão pela qual o prazo para obtenção da autorização de 

escoamento sanitário pelo órgão competente já deve ser incluso no prazo 

de entrega do bem imóvel, não configurando tal fato como culpa exclusiva 

de terceiro e tão pouco caso fortuito e força maior. Outrossim, ao que 

consta da peça de defesa é que o empreendimento encontrava-se pronto 

desde março de 2018 e a autorização de escoamento sanitário foi 

concedida em janeiro de 2019, porém até a propositura da demanda em 

18/07/2019 o imóvel não havia sido entregue a autora. Portanto, deveria a 

requerida ter realizado a entrega do imóvel em último caso até 11/08/2018, 

ou seja, 18 (dezoito) meses após a assinatura do contrato de 

financiamento habitacional, mais o acréscimo de 06 (seis) meses, 

conforme pactuado entre as partes, o que incorreu na espécie. Dessa 

forma, considerando que a requerida se comprometeu a realizar a entrega 

da unidade residencial, inexiste alternativa senão reconhecer a sua 

inadimplência, que faz nascer para a requerente à possibilidade de 

postular a rescisão do contrato, na forma do art. 475, do Código Civil, 

segundo o qual “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a 

resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, 

em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. Sobre o tema, 

confira os ensinamentos do prateado civilista Orlando Gomes: “Nos 

contratos bilaterais a interdependência das obrigações justifica a sua 

resolução quando uma das partes se torna inadimplente. Na sua 

execução, cada contratante tem a faculdade de pedir a resolução, se o 

outro não cumpre as obrigações contraídas. Esta faculdade resulta de 

estipulação ou de presunção legal. Quando as partes acordam-na, diz-se 

que estipulam o pacto comissório expresso. Na ausência de estipulação, 

tal pacto é presumido pela lei, que subentende a existência da cláusula 

resolutiva. Neste caso, diz-se que é implícita ou tácita.” [1] Na mesma linha 

a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça ressalta: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - IMÓVEL RURAL - 

INADIMPLEMENTO - ADMISSIBILIDADE DA RESOLUÇÃO - INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL/2002 - RECURSO IMPROVIDO. Diante 

do inadimplemento unilateral do contrato, o contratante pontual, que 

cumpriu sua obrigação, tem a opção de requerer em juízo a resolução da 

avença ou exigir o seu cumprimento.” (TJMT, Sexta Câmara Cível, Recurso 

De Apelação Cível Nº 43387/2007 - CLASSE II - 20 - Comarca De Tangará 

Da Serra, Rel. Exmo. Sr. Dr. Marcelo Souza De Barros, Data de 

Julgamento: 08-8-2007) Desta forma, a culpa pela rescisão do contrato 

deve ser imputada à parte requerida, o que impõe a devolução dos valores 

pagos pela requerente, sem a retenção de qualquer importância pela parte 

requerida. Realmente, esse é o entendimento sumulado do Superior 

Tribunal de Justiça: “Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa 

do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas 

pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa ao desfazimento.” No mesmo sentido, segue 

os seguintes entendimentos jurisprudenciais: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO 

PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS 

PARCELAS PAGAS. SÚMULA Nº 543/STJ. 1. A rescisão do contrato 

objeto da demanda decorreu exclusivamente de ato do promitente 

vendedor/construtor, razão pela qual deve ser devolvida à promitente 

compradora a integralidade das parcelas pagas, conforme estabelece 

remansosa jurisprudência deste TJDFT, em consonância com o enunciado 

sumular nº 543/STJ. 2. Apelação conhecida e desprovida.” (TJDF, APC 

20140110955063, Rel. Silva Lemos, 5ª Turma Cível, julgado em 

30.09.2015). “APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – 

(...) RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR - 

ADMISSIBILIDADE - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO 

CONSTATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS - 

INTEGRALIDADE - RETENÇÃO - NÃO CABIMENTO – (...) A inexecução 

voluntária do contrato impõe o ressarcimento das perdas e danos 

eventualmente suportados pelos promitentes compradores. Indevida a 

retenção de parcela do preço quando o rompimento do vínculo se dá por 

inadimplência da promitente vendedora. (...)” (TJMG - Apelação Cível 

1.0188.14.006896-9/002, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues (JD 

CONVOCADO) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2016, 

publicação da súmula em 15/04/2016) Com efeito, o valor a ser restituído 

se refere aquele indicado no contrato no importe de R$ 13.357,72 (treze 

mil trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), relativo 

ao valor pago pela requerente através dos recursos que possuía junto a 

sua conta de FGTS e R$ 5.893,63 (cinco mil oitocentos e noventa e três 

reais e sessenta e três centavos), relativo às parcelas pagas a requerida 

(ids. 21904285 e 21904287). No que diz respeito ao pedido de 

condenação da requerida no ressarcimento dos valores pagos a título de 

ITBI e registro no cartório, tenho que, igualmente, razão assiste a 

requerente. É que a apesar de, em regra, ser de responsabilidade do 

adquirente do bem o pagamento de tais encargos, no caso concreto, em 

virtude do inadimplemento contratual da requerida, a requerente não pode 

exercer, de fato, sua posse plena sobre o imóvel adquirido. Portanto, não 

pode a requerente ser responsabilizada pelos tributos incidentes relativo 

ao ITBI e registro no cartório, pois se a requerente arcasse com tais 

encargos geraria enriquecimento sem causa da requerida que, além de ter 

dado causa a rescisão contratual, se beneficiaria da não restituição, a 

requerente, dos valores despendidos na aquisição frustrada do bem. 

Neste sentido: “Compra e venda. Rescisão contratual. Atraso na entrega 

do empreendimento. Devida a restituição integral dos valores pagos pelos 

compradores. Irrelevante haverem os adquirentes alienado fiduciariamente 

o imóvel em garantia da dívida. Devolução dos valores despendidos a título 

de comissão de corretagem. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional 

trienal que não se aplica ao caso concreto, eis que o fundamento da 

restituição é o inadimplemento das vendedoras. Devolução de gastos com 

IPTU, ITBI e emolumentos cartorários. Correção monetária desde o 

desembolso. Juros de mora a partir da citação. Danos morais não 

configurados. Preliminares afastadas. Recurso dos autores provido em 

parte. Recurso das rés improvido.” (TJ-SP 10007851920168260281 SP 

1000785-19.2016.8.26.0281, Relator: Augusto Rezende, Data de 

Julgamento: 15/01/2018, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

15/01/2018) “COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. 

ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, CASO 

FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA DA 

CONSTRUTORA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. 

RETENÇÃO DE VALORES. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. 

RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ. MULTA CONTRATUAL. 

CUMULAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A falta de mão de obra 

qualificada não caracteriza caso fortuito ou força maior por se tratar de 

situação previsível no ramo da construção civil, inapta a justificar a 

extrapolação do prazo estabelecido em contrato para a entrega do imóvel. 

Esta hipótese configura tão somente fortuito interno, que não afasta a 

responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes. 2. A rescisão do 

contrato por culpa exclusiva da vendedora (contrutora/incorporadora) 

acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação e à 

devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem 

qualquer retenção, em parcela única, conforme determina o enunciado da 

Súmula nº 543 do STJ, incluindo o relativo ao ITBI. 3. É admitida a 

cumulação dos pedidos de rescisão contratual com o de aplicação da 

multa contratual (cláusula penal) pelo atraso na entrega do imóvel, haja 

vista a finalidade dessa de coibir o inadimplemento contratual e de 

pré-fixar perdas e danos. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 

20161610086195 DF 0005688-52.2016.8.07.0020, Relator: DIAULAS 

COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 16/08/2017 . Pág.: 551/560) Assim, 

deverá a parte requerida ressarcir a requerente também os valores 

efetivamente por ela despendidos com o pagamento de ITBI no valor de R$ 

1.254,63 (um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três 

centavos) e despesas cartorárias de registro de R$ 2.945,46 (dois mil 

novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), 

totalizando R$ 4.200,09 (quatro mil, duzentos reais e nove centavos), 

conforme se observa dos documentos de ids. 21905091 e 21905106, 
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porém tais valores devem ser restituídos de forma simples, pois a 

restituição em dobro somente é autorizada quando houver má-fé na 

cobrança, de acordo com a orientação emanada da Súmula n.º 159, do 

excelso Supremo Tribunal Federal, hipótese esta não vislumbrada no caso 

em comento. Da multa contratual A autora, ainda, requereu a aplicação da 

multa estipulada no Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda 

de Bem Imóvel em sua 20ª cláusula no importe de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor do imóvel descrito no contrato. Analisando o termo do 

contrato em tela (id. 21904282), vejo que a cláusula 20ª dispõe claramente 

a possibilidade de aplicação da multa contratual rescisão contratual caso 

ocorra o inadimplemento das prestações por parte da requerida, in verbis: 

“(...) Cláusula 20ª – O presente contrato é celebrado sob condições 

expressas de sua irrevogabilidade e irretratabilidade, renunciando os 

contratantes da faculdade e arrependimento concedida pelo artigo 1.065 

do Código Civil. Fica estipulado como Multa Contratual o valor de 20% 

(vinte por cento) do valor de um imóvel, para qualquer das partes que 

infringirem as estipulações aqui avençadas. (...)” (id. 21904282) Dessa 

forma, não vejo porque afastar a multa contratual estipulada pelas partes, 

na medida em que decorrente da inexecução voluntária do contrato pela 

requerida, devendo esta ser aplicada no percentual de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do imóvel descrito no contrato, qual seja R$ 

140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme se observa da cláusula 

6ª e não sobre o valor de R$ 160.000,00 (sento e sessenta mil reais), 

informado pela autora em sua inicial. Assim, o valor referente a multa 

resulta no importe de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Do dano moral 

Quanto ao dano moral, dispõe o art. 186, do Código Civil que “aquele que, 

por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito a causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na 

hipótese versanda, o elemento culpa foi imputado à parte requerida, que 

agiu de modo contrário ao previsto no contrato, pois não procedeu com a 

entrega do imóvel residencial na data aprazada. Muitos doutrinadores, 

assim com parte da jurisprudência, verbalizaram o entendimento de que o 

negócio frustrado não configura danos morais, mas apenas meros 

aborrecimentos. Contudo, não se pode esquecer que a temática versa 

sobre questão de grande relevância social, que mexe com os sonhos e 

expectativas daqueles que pretendem adquirir a sua casa própria, enfim, o 

primeiro empreendimento de importância em suas vidas. E isso é planejado 

por anos e anos, pois se busca o melhor lugar para criar seus filhos, 

receber os amigos, familiares e, ainda, de ver concretizada a tão almejada 

estabilidade. Portanto, a frustração do negócio, aliado aos inúmeros 

esforços empreendidos em prol de um objetivo real, somente não 

alcançado por quebra dos deveres de conduta da parte requerida, como 

cooperação e confiança, configura ato ilícito e autoriza o reconhecimento 

dos danos morais, nos termos da norma antes falada. Ressalto, ainda, que 

no presente caso a parte autora sequer requereu a aplicação da multa 

estipulada no § 2º do art. 43-A da Lei 4.591/64, razão não há que se falar 

em impossibilidade de cumulação do dano moral e a da referida multa, uma 

vez que esta última não foi aplicada em desfavor da requerida Desse 

modo, a parte requerida deve ser compelida ao pagamento da indenização 

pelos danos morais. Quanto ao estabelecimento pecuniário do dano, este 

trata-se de matéria atribuída à prudente discricionariedade do Juiz, porque 

a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e 

seguros para tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo 

Marmitt, os elementos integrantes do Dano Moral são: “a) modificação para 

pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração 

advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, 

consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, 

uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão[2]”. Na presente, atento às circunstâncias do caso concreto, eis que 

reconhecida a responsabilidade da parte requerida, as condições 

econômico-financeiras das partes e o grau de sofrimento experimentado 

pela requerente, considero que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

pelos danos morais a em favor da autora se mostra bastante razoável. Em 

suma, tenho como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da 

indenização por danos morais não é o enriquecimento do autor e 

tampouco o empobrecimento das rés, tendo, sim, conforme 

posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função 

reparatória e penalizante[3]”. No mesmo caminho trilha a jurisprudência do 

egrégio Sodalício Matogrossense: “Apelação Cível - Ação de Indenização 

Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da indenização, o julgador deve 

observar a gravidade da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do 

ofendido, sem deixar que o montante sirva de fonte de locupletamento 

fácil” (TJMT - 4ª Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - 

Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de 

Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade 

Adario,). Do dispositivo Posto isto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos iniciais para: a) declarar rescindindo o Contrato Particular de 

Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel encartado no id. 21904282, 

celebrado entre as partes; b) condenar a requerida a restituir a requerente 

o valor de R$ 13.357,72 (treze mil trezentos e cinquenta e sete reais e 

setenta e dois centavos), relativo ao valor pago através dos recursos que 

possuía junto a sua conta de FGTS; o valor de R$ 5.893,63 (cinco mil 

oitocentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), relativo às 

parcelas pagas a requerida (ids. 21904285 e 21904287); o valor de R$ 

1.254,63 (um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três 

centavos) referente ao valor pago a título de ITBI e despesas cartorárias 

de registro de R$ 2.945,46(dois mil novecentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e seis centavos), de forma simples, cujos valores deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação; c) fixar multa contratual em favor 

da requerente no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

imóvel descrito no contrato, qual seja R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil 

reais), conforme se observa da cláusula 6ª, o que resulta no importe de 

R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e, d) condenar a requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da 

requerente a título de compensação por danos morais, cujo valor deverá 

ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice 

INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., 

contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data que o imóvel 

deveria ser entregue em 11/10/2018. Em consequência, resolvo o mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e 

importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º, CPC). 

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. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Contratos, 

18ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, pág. 171. [2] “Perdas e danos”, 

Aide Editora, p. 15. [3] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, 

trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004144-55.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

RONISCLEI RODRIGUES DE SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

RONISCLEI RODRIGUES DE SOUZA propôs AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT em desfavor de SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 08/08/2016 que resultou em sua invalidez 

permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao pagamento do 

Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) 

em razão da sua incapacidade permanente. Com a inicial vieram 

documentos de ids. 3314978 a 3315035. Audiência de concilia restou 

infrutífera (id. 4849673). A requerida apresentou contestação no id. 

4962268, alegando preliminarmente ausência de requerimento 

administrativo, a ausência de laudo do IML. No mérito, afirma que não há 

comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório relativo ao 

veículo envolvido no sinistro, bem como afirma não haver provas quanto a 

alegada invalidez permanente. Aduz que eventual indenização deve 
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observo o grau da lesão permanente, a aplicação de juros de mora deverá 

incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento 

da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação 

e requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Parte autora impugnou a 

contestação no id. 5839387. Na decisão de id. 10483303 foi determinada a 

parte autora que comprovasse nos autos o requerido administrativo, o que 

foi atendido pelo autor no id. 10588615 e 10738250. Na decisão de id. 

1062465 as preliminares arguidas em contestação foram afastadas, 

fixados os pontos controvertidos da demanda e determinada a realização 

de prova pericial médica. O laudo pericial foi juntado aos autos no id. 

15978101 , sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 

16078812 e 16219247. Na decisão de id. 16853451 foi determinada a 

realização de nova perícia médica, tendo em vista que a perícia nos autos 

(id. 15978101), foi realizada com base em exames apresentados pelo 

autor ao Sr. Perito relativo a lesões de um acidente diverso do descrito na 

inicial. A segunda perícia designada nos autos não foi realizada, em razão 

do autor não ter sido encontrado no endereço por ele fornecido na inicial, 

fato este que frustrou o ato de intimação, conforme se observa dos 

avisos de recebimento constante de ids. 28064974. Na decisão de id. 

30076473 foi determinado que o advogado da parte autora que informasse 

o seu endereço nos autos para em seguida ser designada nova data para 

realização da perícia médica, porém a parte autora requereu o julgamento 

do feito no estado em que se encontra, conforme teor da petição de id. 

30324427. Após, os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT proposta por Igor Barbosa dos Santos 

contra ITAÚ SEGUROS S/A. É cediço que o seguro DPVAT foi criado por 

meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser atestada com laudo 

do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 6.194/74) e em ação judicial 

também por perícia técnica, a fim de apurar a extensão da incapacidade e, 

consequentemente, o valor do capital segurado. Pois bem, observo que a 

parte autora afirma na exordial que o acidente de trânsito lhe causou 

invalidez permanente, razão pela qual faz jus a indenização no valor de R$ 

13.500,00. Na hipótese, verifico que a parte autora não comprovou nos 

autos fazer jus ao valor da indenização securitária referente ao Seguro 

Obrigatório – DPVAT, tendo em vista que ela sequer aportou aos autos 

qualquer laudo demonstrando o grau de sua debilidade, bem como deixou 

de comparecer à perícia designada nos autos. Ora, é sabido que para os 

casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do beneficiário 

for parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o grau da 

lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do colendo 

Superior Tribunal de Justiça in verbis: “A indenização do seguro DPVAT, 

em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA 

CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU DE INVALIDEZ 

APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de ação de cobrança 

em que a parte autora objetiva receber indenização securitária decorrente 

de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez, 

julgada procedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a 

respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter 

permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos 

de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída 

pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes 

ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da 

Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da 

existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013.). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível, ) 

Portanto, denota-se que o autor desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pelo requerente, este não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada em duas oportunidades, tornando impossível o reconhecimento 

do pedido formulado na inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

arestos: “Seguro obrigatório de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de 

invalidez permanente. Documentos apresentados pelo autor que não 

demonstram tal condição. Autor que não comparece à perícia agendada, 

sem apresentar um motivo plausível. Preclusão da prova. Invalidez não 

demonstrada. Necessidade, nos termos da legislação vigente por ocasião 

do ajuizamento da demanda. Ação improcedente. Sentença mantida. 

Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 00109674720138260100 SP 

0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão incapacitante 

Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor que não 

comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da prova 

Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação mantida. 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 
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cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016) 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que o autor fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo o requerente 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Expeça-se alvará em 

favor o Sr. Perito para levantamento da quantia depositada no id. 

11044982. 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. P. I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006150-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS ALEM GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE ARRUDA ALEIXO OAB - MT25123-O (ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MOYSES NADAF (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006150-30.2019.8.11.0002. Vistos, 

Domingas Alem Guedes ingressou com a presente ação de usucapião 

extraordinário em desfavor de João Moysés Nadaf, ambos devidamente 

qualificado nos autos. Determinada a emenda da petição inicial (id. 

28806532) a parte autora não atendeu o comando judicial, deixando 

transcorrer in albis o prazo concedido. Os autos me vieram conclusos 

para decisão. É o relatório. Decido. Pois bem, vejo que depois de 

oportunizada a emenda da petição inicial, a parte autora manteve-se 

inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação, 

motivo porque deverá arcar com ônus de sua contumácia. Portanto, diante 

da inércia da parte autora para sanar as irregularidades apontadas na 

decisão de id. 28806532, 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 de mérito, com espeque no inciso I, 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. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004887-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004887-65.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

IGO BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: ITAU SEGUROS S/A Vistos, 

Igor Barbosa dos Santos propôs AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT em desfavor de ITAÚ SEGUROS S/A, alegando 

que foi vítima de acidente de trânsito que resultou em sua invalidez 

permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao pagamento do 

Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade permanente. Com a 

inicial vieram documentos de ids. 4149146 a 4149173. Audiência de 

concilia restou infrutífera (id. 8134349). A requerida apresentou 

contestação no id. 8060999, alegando preliminarmente a sua ilegitimidade 

para figurar no polo passivo, a necessidade de inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo, a inépcia da inicial, ausência de comprovante de 

endereço em nome do autor e a ausência de interesse em virtude da 

satisfação na esfera administrativa. No mérito, afirma que já houve o 

pagamento de forma administrativa, sendo que não há qualquer valor a ser 

complementado, bem como afirma que o valor da indenização deve 

observar o grau da lesão permanente. Ao final, ressalta que a aplicação 

de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção 

monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação e requereu a condenação do autor a 

pena por litigância de má-fé por omitir o pagamento administrativo. Parte 

autora impugnou a contestação no id. 11144659. Intimados a 

especificarem quais provas pretendem produzir,, apenas a requerida 

manifestou no id. 13891963. Na decisão de id. 14402049 as preliminares 

arguidas em contestação foram afastadas, fixados os pontos 

controvertidos da demanda e determinada a realização de prova pericial 

médica. A perícia designada nos autos não foi realizada, em razão do 

autor não ter sido encontrado no endereço por ele fornecido na inicial, fato 

este que frustrou o ato de intimação, conforme se observa dos avisos de 

recebimento constante de ids. 16788878, 18585317, 22730215. Na 

decisão de id. 28664120 foi determinado que o advogado da parte autora 

que informasse o seu endereço nos autos para em seguida ser designada 

nova data para realização da perícia médica, porém a parte autora nada 

manifestou. Após, os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT proposta por Igor Barbosa dos Santos 

contra ITAÚ SEGUROS S/A. É cediço que o seguro DPVAT foi criado por 

meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser atestada com laudo 

do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 6.194/74) e em ação judicial 

também por perícia técnica, a fim de apurar a extensão da incapacidade e, 

consequentemente, o valor do capital segurado. Pois bem, observo que a 

parte autora afirma na exordial que o acidente de trânsito lhe causou 

invalidez permanente, razão pela qual faz jus a indenização no valor de R$ 

13.500,00. Na hipótese, verifico que a parte autora não comprovou nos 

autos fazer jus ao valor da indenização securitária referente ao Seguro 

Obrigatório – DPVAT, tendo em vista que ela sequer aportou aos autos 

qualquer laudo demonstrando o grau de sua debilidade, bem como deixou 

de comparecer à perícia designada nos autos. Ora, é sabido que para os 

casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do beneficiário 

for parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o grau da 

lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do colendo 

Superior Tribunal de Justiça in verbis: “A indenização do seguro DPVAT, 

em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA 

CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU DE INVALIDEZ 

APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de ação de cobrança 

em que a parte autora objetiva receber indenização securitária decorrente 

de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez, 

julgada procedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a 
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respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter 

permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos 

de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída 

pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes 

ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da 

Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da 

existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013.). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível, ) 

Portanto, denota-se que o autor desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pelo requerente, este não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada em duas oportunidades, tornando impossível o reconhecimento 

do pedido formulado na inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

arestos: “Seguro obrigatório de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de 

invalidez permanente. Documentos apresentados pelo autor que não 

demonstram tal condição. Autor que não comparece à perícia agendada, 

sem apresentar um motivo plausível. Preclusão da prova. Invalidez não 

demonstrada. Necessidade, nos termos da legislação vigente por ocasião 

do ajuizamento da demanda. Ação improcedente. Sentença mantida. 

Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 00109674720138260100 SP 

0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão incapacitante 

Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor que não 

comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da prova 

Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação mantida. 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016) 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que o autor fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Quanto 

à condenação por litigância de má-fé combatida pelo requerido, a 

aplicação dos efeitos da litigância de má-fé se condiciona à ocorrência de 

alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, 

além da exigência de comprovação do dano processual, não se 

vislumbrando nos presentes autos nenhum comportamento do autor 

passível de assimilar-se às condutas tipificadas, não restando ferido o 

princípio da probidade processual, concluindo-se que o requerente 

apenas exerce seu direito de ação, conforme preconiza o artigo 5º, XXXV 

da CF/88. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo o requerente 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Assim, expeça-se 

alvará para devolução dos valores depositados nos autos referente aos 

honorários periciais para a parte requerida. 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. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000931-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRAJANO NETO E PACIORNIK - ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH OAB - PR35463 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON CAMPOS DE JESUS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000931-07.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

TRAJANO NETO E PACIORNIK - ADVOGADOS ASSOCIADOS EXEQUENTE: 

JACKSON CAMPOS DE JESUS - ME Vistos, etc. TRAJANO NETO E 

PACIORNIK - ADVOGADOS ASSOCIADOS promove o presente 

cumprimento de sentença em desfavor de JACKSON CAMPOS DE JESUS - 

ME., visando recebimento da quantia imposta r. sentença prolatados nos 

autos. Na decisão de id. 190687558 a parte executada foi intimada para 

efetuar o pagamento da condenação. Em seguida o executado informou a 

realização do depósito da quantia de R$ 3.235,29 no id. 20486793. A parte 

exequente foi devidamente intimada para manifestar acerca do depósito 
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realizado nos autos, porém permaneceu inerte. Após, os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da 

satisfação do crédito, uma vez que a quantia de R$ 3.235,29 depositada 

nos autos, serviu para adimplir o débito sub judice. Posto isso, declaro 

extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo 

extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do 

CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará 

em favor da parte exequente para levantamento da quantia consignada em 

juízo. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências necessárias. P. I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007742-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007742-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

JAIRO ANTONIO DIAS REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c 

indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada proposta por 

Jairo Antônio Dias em desfavor de Banco Pan S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. As partes celebraram acordo, requerendo a sua 

homologação, conforme termo de acordo acostado nos ids. 29183188, 

29183189, 29183190 e 29185441. Após os autos vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas 

partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes. Posto isso, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (id. ids. 29183188, 29183189, 29183190 e 

29185441). Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” do CPC. Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do 

CPC e honorários advocatícios conforme pactuado. Após, o trânsito em 

julgado, arquivem-se com baixa na distribuição e as cautelas de praxe. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001201-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (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:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001201-94.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

João Carlos de Oliveira propôs ação de cobrança de DPVAT por invalidez 

permanente c/c cobrança de reembolso de despesas médicas e 

suplementares - DAMS em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio de 

Seguro DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

08/11/2017, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer 

seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em razão da sua 

incapacidade permanente. Com a inicial vieram documentos de ids. 

11816940 a 11817028. Audiência de concilia restou infrutífera em razão 

da ausência da parte autora (id. 12827308). A requerida apresentou 

contestação no id. 5062014, alegando preliminarmente a ausência de 

documentos junto ao pedido administrativo, ausência de requerimento 

administrativo, ausência de comprovante de endereço em nome do autor e 

documentos essenciais a regulação do sinistro. No mérito, afirma inexistir 

provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir 

a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. 

Parte autora impugnou a contestação no id. 14158213. Intimados a 

especificarem quais provas pretendem produzir, as partes manifestaram 

no id. 17371934 e 17509463. Na decisão de id. 17624808 as preliminares 

arguidas em contestação foram afastadas, fixados os pontos 

controvertidos da demanda e determinada a realização de prova pericial 

médica. A perícia designada nos autos não foi realizada, em razão do 

autor não ter sido encontrado no endereço por ele fornecido na inicial, fato 

este que frustrou o ato de intimação, conforme se observa dos avisos de 

recebimento constante de ids. 18932376 e 22269741. Na decisão de id. 

28664095 determinado que o advogado da parte autora que informasse o 

seu endereço nos autos para em seguida ser designada nova data para 

realização da perícia médica, porém a parte autora nada manifestou. 

Após, os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de DPVAT por 

invalidez permanente c/c cobrança de reembolso de despesas médicas e 

suplementares - DAMS proposta por João Carlos de Oliveira contra de 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser atestada com 

laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 6.194/74) e em ação 

judicial também por perícia técnica, a fim de apurar a extensão da 

incapacidade e, consequentemente, o valor do capital segurado. Pois bem, 

observo que a parte autora afirma na exordial que o acidente de trânsito 

lhe causou invalidez permanente, razão pela qual faz jus a indenização no 

valor de R$ 13.500,00. Na hipótese, verifico que a parte autora não 

comprovou nos autos fazer jus ao valor da indenização securitária 

referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo em vista que ela sequer 

aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o grau de sua debilidade, 

bem como deixou de comparecer à perícia designada nos autos. Ora, é 

sabido que para os casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a 

invalidez do beneficiário for parcial, a mesma deverá ser quantificada de 

acordo com o grau da lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula 

nº. 474, do colendo Superior Tribunal de Justiça in verbis: “A indenização 

do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU 

DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora objetiva receber indenização 

securitária decorrente de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório 

DPVAT por invalidez, julgada procedente na origem. A partir da edição da 

Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer 

discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões 

de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT 

nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos 

acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do 

artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando 

da existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 
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contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013.). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível, ) 

Portanto, denota-se que o autor desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pelo requerente, este não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada em duas oportunidades, tornando impossível o reconhecimento 

do pedido formulado na inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

arestos: “Seguro obrigatório de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de 

invalidez permanente. Documentos apresentados pelo autor que não 

demonstram tal condição. Autor que não comparece à perícia agendada, 

sem apresentar um motivo plausível. Preclusão da prova. Invalidez não 

demonstrada. Necessidade, nos termos da legislação vigente por ocasião 

do ajuizamento da demanda. Ação improcedente. Sentença mantida. 

Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 00109674720138260100 SP 

0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão incapacitante 

Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor que não 

comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da prova 

Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação mantida. 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016) 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que o autor fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo o requerente 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Assim, expeça-se 

alvará para devolução dos valores depositados nos autos referente aos 

honorários periciais para a parte requerida. 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. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018438-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR IGOR ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Kessy Jhonny Campos (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018438-10.2019.8.11.0002. Vistos, Victor 

Igor Almeida Silva ingressou com a presente ação de consignação em 

pagamento em desfavor de Kessy Jhonny Campos, ambos devidamente 

qualificado nos autos. Determinada a emenda da petição inicial (id. 

28150727) a parte autora não atendeu o comando judicial, deixando 

transcorrer in albis o prazo concedido. Os autos me vieram conclusos 

para decisão. É o relatório. Decido. Pois bem, vejo que depois de 

oportunizada a emenda da petição inicial, a parte autora manteve-se 

inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação, 

motivo porque deverá arcar com ônus de sua contumácia. Portanto, diante 

da inércia da parte autora para sanar as irregularidades apontadas na 

decisão de id. 28150727, 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 de mérito, com espeque no inciso I, 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. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006782-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON THIAGO RIBEIRO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALAO DE BELEZA AEROPORTO LTDA - ME (REU)

CAROLINE DE MATOS MORAIS SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE na pessoa 
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de seu respectivo Advogado, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos quanto a juntada da Diligência Negativa ID 

24401905. . VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. ANTONIA REGINA 

DOMINGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 

TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006782-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON THIAGO RIBEIRO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALAO DE BELEZA AEROPORTO LTDA - ME (REU)

CAROLINE DE MATOS MORAIS SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE na pessoa 

de seu respectivo Advogado, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos quanto a juntada da Diligência Negativa ID 

24401905. . VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. ANTONIA REGINA 

DOMINGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 

TELEFONE: (65) 36888440

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002381-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLENI BUENO (REU)

ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002381-77.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 17 de abril 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

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011946-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. MAURICIO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE ROSSO AFONSO OAB - SP195972 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011946-02.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 20 de abril 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016385-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA MACHADO DE OLIVEIRA OAB - GO44454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE MELO MIOTTO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016385-56.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 20 de abril 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: 1001496-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001496-97.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida 

alegando, em síntese, que houve omissão na decisão prolatada nos autos 

(ID. 27832943), na medida em que esse juízo não esclareceu quanto a 

inversão do ônus da prova, bem como refutou o valor dos honorários 

periciais. Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para 

que ônus de pagamento pericial seja rateado entre as partes, bem como a 

redução dos honorários periciais arbitrados de R$1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), para o importe de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) (ID. 

28382610). No seguimento, a parte autora apresentou as contrarrazões 

aos embargos de declaração (ID. 29017221), postulando pelo não 

acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte embargante. 

Os embargos são tempestivos, posto que interpostos dentro do prazo 

previsto no art. 1.023 do CPC, conforme certidão de Id. 30266362. É o 

breve relatório. Decido. Os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. No caso, o embargante sustenta que a 

decisão foi omissa ao deixar de esclarecer a inversão do ônus da prova 

pericial, sentença foi obscura ao deixar de consignar no dispositivo a 

determinação, conforme mencionado na fundamentação. Nesse ponto, 

razão assiste ao embargante, haja vista que, por ocasião da prolação da 

decisão vergastada, não restou demonstrado a inversão do ônus da 

prova. Nos termos do artigo 95 do CPC/15 dispõe que a remuneração do 

perito será paga pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada 

quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as 

partes, verbis: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente 

técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que 

houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de 

ofício ou requerida por ambas as partes.” Infere-se dos autos, que houve 

pedido expresso para a realização da prova pericial, tanto na petição 

inicial, quanto na contestação e na réplica, ambas as partes devem ser 

responsáveis pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 

50% (cinquenta por cento). Em sentido correlato, colaciono os seguintes 

julgados: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1015406-03.2019.8.11.0000 AGRAVANTE(S): PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO(S): EDUARDO DA SILVA 

FIGUEIREDO EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – 

PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA 

A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 384 de 622



ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, 

§3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA 

CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, 

o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, 

nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for 

beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a 

perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do 

ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão 

público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da 

União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por 

particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal 

respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.- 

(N.U 1015406-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020). 

(negritei) Desta forma, merece adequação a decisão saneadora para 

constar, que ambas as partes requereram a produção da prova pericial. 

Por outro lado, no que diz respeito acerca do pedido de redução dos 

honorários periciais, não vislumbro qualquer vício no conteúdo da decisão 

que possa configurar omissão, obscuridade ou contradição. Assim, à 

vista de estarem presentes os pressupostos processuais exigidos na lei 

de regência, no tocante a omissão acima apontada, acolho os embargos 

de declaração para alterar em parte a decisão de Id. 27832943 que passa 

a constar da seguinte forma: “DEFIRO a realização de perícia médica 

solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC.A requerida deverá efetuar o depósito prévio integral da parte 

que lhe incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes em favor 

do perito no início dos trabalhos. Os honorários remanescentes serão 

pagos ao final da demanda pela parte sucumbente, se a demanda for 

julgada improcedente deverá ser expedida certidão em favor do médico 

perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso 

seja procedente incumbirá à ré depositar a outra metade”. No mais, 

permanecem inalterados os demais termos da decisão de ID. 27832943. 

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: 1003508-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MARCIO DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003508-89.2016.8.11.0002. Vistos, etc. 

Pois bem. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações. Assim, intime-se a parte devedora 

por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de 

acordo com o valor indicado no Id. 29736744-ss, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) 

– §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação, independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz 

do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento 

voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de 

sentença (§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação 

da parte requerida, intime-se a parte autora para manifestar requerendo o 

que entender de direito para o deslinde do feito, salientando desde já que 

deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo. 

Cumpra-se. Intime-se. Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. (Assinado Digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003013-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCELO CREMASCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM DOS SANTOS CORREA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003013-40.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que o embargante requer o recolhimento das custas ao final 

do processo, justificando a sua pretensão por estar passando por 

momentos de dificuldades financeiras. Todavia, a aludida declaração não 

tem presunção absoluta, mas apenas presunção relativa, ou seja, poderá 

existir indícios em que a declaração torne insuficiente para a comprovação 

da alegada escassez de recursos apontada na legislação. Com essas 

considerações, constata-se que inexiste nos autos qualquer elemento de 

convicção que pudesse justificar o deferimento do pedido formulado pelo 

embargante para promover o recolhimento das custas ao final do 

processo. Assim, determino venha à parte embargante no prazo de 15 

(quinze) dias, aportar aos autos documentos que efetivamente 

demonstrem sua hipossuficiência, em especial, que apontem seu real 

ganho financeiro mensal, ou, conforme for o caso, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de 

indeferimento. 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: 1008679-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SOUZA MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008679-85.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de ação ordinária para cumprimento de obrigação de fazer 

proposta por Beatriz Souza Mariano em desfavor de Unic – Universidade 

de Cuiabá. A Justiça Federal declinou da competência, determinando a 

redistribuição da ação para a Justiça Federal, bem como reconheceu a 

ilegitimidade passiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

– FNDE e do Banco do Brasil. Vieram os autos conclusos É o que cumpre 

relatar. Decido. Inicialmente, deixo por ora de redesignar audiência de 

conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 249, de 18 de março de 

2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer 

dependência do serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (novo coronavírus). Da Inversão do Ônus da Prova Verifica-se 

que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação 

protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida a 

parte autora representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. No presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência da autora, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pela autora, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como 

autora comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. 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 
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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. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do 

CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, até que 

se prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Por fim, 

determino que a Sra. Gestora Judiciária providencie a exclusão do Banco 

do Brasil do polo passivo da demanda. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004560-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004560-86.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, acolho a emenda da inicial a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos (ID. 14975038-SS). Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE 

CRÉDITO proposta pela Caixa Econômica Federal, objetivando a retificação 

do crédito constante na classe lista de credores da recuperação judicial 

da empresa EJS Comércio de Veículos LTDA-ME. Assim, intime-se o 

impugnado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

presente impugnação (art. 11, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os 

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em seguida 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005691-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GUTIERREZ CORTEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005691-96.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Pois bem. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações. Assim, intime-se o devedor JOSÉ 

CARLOS GUTIERREZ CORTEZ, por meio de carta com aviso de 

recebimento (art. 513, § 2º, inciso II, CPC), para cumprimento da obrigação, 

de acordo com os cálculos de Ids. 12106634-ss, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) 

– §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação, independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz 

do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento 

voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de 

sentença (§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação 

da parte requerida, intime-se a parte autora para manifestar requerendo o 

que entender de direito para o deslinde do feito, salientando desde já que 

deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo. 

Cumpra-se. Intime-se. Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. (Assinado Digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008221-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PEDRO II (REU)

HOREBE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita, de modo que a Ação Monitória é pertinente (art. 700, 

CPC/2015). Defiro, pois, a Citação via mandado judicial (art. 701, 

CPC/2015), constando o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de 05% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa, anotando-se, nesse mandado que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, 

CPC/2015). Conste, ainda, do Mandado que, nesse prazo, a parte ré 

poderá oferecer embargos, nos próprios autos, conforme art. 702 do 

CPC/2015, e que, caso não seja realizado o pagamento ou apresentados 

os respectivos embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, 

observando-se, no que couber, o Título II, do Livro I, da Parte Especial do 

Código de Processo Civil (art. 701, § 2º, CPC/2015). Consigno que fica 

CONDICIONADA a expedição do mandado ao depósito do título de crédito 

original (cheque) na secretaria da 4ª Vara Cível, nos termos do artigo 425, 

§ 2º, do CPC. PRAZO DE 10 DIAS. Em sendo apresentado os títulos junto à 

secretaria dentro do prazo supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e 

faça os autos conclusos para deliberações pertinentes. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001082-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE BARROS MORENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

DENIS BUENO PEIXOTO OAB - MT18902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001082-70.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 

do Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Inépcia da inicial – Da 

necessidade de realização de pedido administrativo anterior – Da falta de 

interesse se agir – Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. 

Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Pois bem. Em que pese esta magistrada ter proferido decisões 

em que reconhecia que o simples fato da parte autora não ter ingressado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 386 de 622



na via administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator 

Observa-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. Ante o exposto, 

rejeito a preliminar arguida pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo 

como ponto controvertido a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua localização e 

repercussão. Compulsando os autos verifica-se que não existem duvidas, 

tampouco provas a serem produzidas quanto a ocorrência do sinistro, 

mas sim quanto a extensão do lesão sofrida pela parte autora, de forma 

que mostra-se despicienda a produção da prova testemunhal e 

depoimento pessoal da autora conforme requerido pela parte requerida, 

motivo pelo qual resta indeferido. DEFIRO a realização de perícia médica 

solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC. Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais o Dr. João 

Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail para contato: 

joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos 

quesitos das partes, ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos 

periciais, dos quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). Fixo 

desde já os honorários periciais em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o depósito 

prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido o 

levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) 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. 7996610 -Pág. 26. 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte 

requerente fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a 

necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte 

requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem 

manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018286-59.2019.8.11.0002

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:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito com pedido de antecipação de tutela c/c indenização de danos 

morais proposta por Visari Auto Peças Ltda em desfavor de Banco 

Itaucard S/A, alegando em síntese que foi possui relação jurídica com a 

empresa requerida derivada de um cartão de crédito, o qual somente é 

utilizado para compras para funcionamento da empresa. Ocorre que na 

fatura de maio/2015 houve algumas transações comerciais que 

desconhece e por esse motivo solicitou bloqueio do cartão. Aduz que 

tentou contato com requerida para resolver a questão, mas sem sucesso. 

Em seguida, tomou conhecimento que o nome da empresa autora 

encontrava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 

84.572,82 (oitenta e quatro mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e 

dois centavos). Razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência 

a fim de que seja determinada a exclusão de seu nome dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, sob pena de multa. No mérito, requer seja declarada a 

inexistência dos débitos, bem como a condenação da requerida em 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É a 
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síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, acolho a emenda da inicial a 

fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Da aplicação do CDC e 

inversão do ônus da prova Quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, certo é que este pode ser 

deferido para a pessoa jurídica quando esta adquirir o produto ou serviço 

como destinatária final, de modo que retire o produto de forma definitiva do 

mercado de consumo, o que caracteriza a teoria de interpretação finalista, 

conforme critérios estabelecidos pelo art. 2º do CDC[1]. Entretanto, o 

Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de interpretação 

finalista, adotando-se a denominada teoria finalista aprofundada 

permitindo, assim, a aplicação da lei consumerista à pessoa jurídica 

quando evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica 

no caso concreto, de acordo com o previsto no art. 4º, I, do Código de 

Defesa do Consumidor[2]. Na hipótese, resta evidenciada a vulnerabilidade 

técnica da parte autora frente à requerida, por tratar-se de prova negativa 

não há como a parte autora comprovar os fatos alegados na inicial, eis 

que utiliza o cartão de crédito apenas nas suas atividades de comércio, 

caracterizando-se, pois, como consumidora, razão pela qual determino a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da liminar Trata-se de 

pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual 

depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um 

requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, a 

relevância do direito está demonstrada pelos documentos constitutivos da 

empresa autora e, o extrato que evidencia a inscrição dos seus dados 

pessoais, colacionados no Id. 26466958 e 26467752, em virtude de débito 

com a requerida, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada 

na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência 

de débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este 

aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o 

seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que 

se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos 

prejuízos que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa 

em banco de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de 

levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se 

trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais da parte autora de seus 

cadastros, referente ao débito no valor de R$ 84.572,82 (oitenta e quatro 

mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), inserido 

pela parte requerida, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. 

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. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] TJMT - APELAÇÃO Nº 

137197/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS (RELATORA), Data de Julgamento: 

19-03-2014. [2] RMS 27512/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 23/09/2009.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005317-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODACI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005317-80.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 

do Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Da inclusão da Seguradora Líder 

no Polo Passivo Sustenta a requerida que atendendo o disposto na 

Resolução CNSP n. 154/2006, a SUSEP aprovou a Seguradora Líder dos 

Consórcios de Seguro DPVAT a operar neste segmento, ficando 

responsável pelo pagamento das indenizações de seguro DPVAT em todo 

o país. Assim, pugna inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, 

porquanto é a instituição responsável pela administração e pagamento das 

indenizações de seguro DPVAT. Em que pese os argumentos expendidos 

pela requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico 

nos tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser 

dirigida contra qualquer uma das seguradoras que integram o consórcio, 

nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o entendimento 

supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP 

VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO 

DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, 

§1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. Da 

ausência de requerimento administrativo – Falta de interesse de agir – Art. 

3º do CPC. Aduz que, é ônus da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A efetuar o pagamento da indenização securitária, 

desde que apresentados pela parte autora todos os documentos que 

comprovem cabalmente, a qualidade de beneficiário do seguro, bem como 

o direito ao percebimento dos valores reclamados. E, no caso sub Judice, 

embora a parte demandante alegue a impossibilidade de receber 

administrativamente o valor correspondente à indenização securitária 

pretendida, na verdade não houve requerimento administrativo buscando a 

indenização. Alega que, a ausência de pedido para 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 por ausência de interesse de agir na modalidade 

necessidade, isso porque a seguradora não opôs ao pagamento da 
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indenização pleiteada. Não merece prosperar referida preliminar, pois a 

autora comprovou ter protocolado requerimento administrativo perante a 

seguradora, conforme documento acostado no id. n 9014641. Ademais, a 

requerida apresentou contestação de mérito, o que caracteriza o 

interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de 

transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 

350. Assim, deixo de acolher a preliminar arguida, determinando o 

prosseguimento do feito. Ausência do Laudo do IML Descumprimento do 

Art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74 Afirma que, a autora não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber na íntegra do 

teto indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez 

que não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para a 

apuração da lesão. Não procede referida preliminar haja vista que o laudo 

do IML não é requisito indispensável para a propositura da ação, sendo 

certo que o grau da lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado 

por meio da perícia médica. Por fim, no que se refere a alegação da parte 

requerida quanto a falsificação do prontuário médico (Ids. 28922049; 

28922050) trazido aos autos pela parte autora e, analisando o conjunto 

probatório, verifica-se que a parte requerida não logrou êxito em 

comprovar se realmente ocorreu a falsificação do referido documento, 

não havendo provas suficientes nos autos à comprovação do ocorrido. 

Ademais, não forma juntados aos autos os documentos necessários para 

oferecimento de uma denúncia, ressaltando ainda que o oferecimento da 

denúncia é uma providência que pode ser adotada pela própria 

seguradora, sendo descabido o pleito de intervenção do juízo, razão pela 

qual rejeito as arguições apresentadas pela parte requerida. Ante o 

exposto, rejeito as preliminares arguidas, determinando o prosseguimento 

do feito. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a 

existência de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de 

acidente automobilístico, sua localização e repercussão. DEFIRO a 

realização de perícia médica solicitada pelas partes. Os custos com a 

realização da perícia deverão ser rateados, pois requerida por ambas as 

partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. Para tanto, nomeio para os 

trabalhos periciais o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail 

para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os honorários periciais em 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe 

incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes em favor do perito 

no início dos trabalhos. Os honorários remanescentes serão pagos ao 

final da demanda pela parte sucumbente, se a demanda for julgada 

improcedente deverá ser expedida certidão em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente 

incumbirá à ré depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do 

Juízo: 1) 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. 15257762. Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as 

partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua 

confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O(a) advogado(a) da parte requerente fica instado(a) a contribuir 

com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002347-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINELDA SOLANGE VIANA MARTINELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do feito ou de julgamento antecipado da lide, ainda 

que parcial (art. 334, 355 e 356 do Código de Processo Civil), uma vez que 

os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção. Destarte, passo ao saneamento do feito. Da falta de 

interesse de agir Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, 

sob a alegação de 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 Id. 12442091. Assim, certo que uma vez 

demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve 

garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS 

TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA 

RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE 

DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA 

DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

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. 
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Na esfera judicial a investigação técnica deve ser estabelecida nos 

moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum 

indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é 

necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), 

Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, objeto 

da ação. Diante da controvérsia instalada, defiro a produção de prova 

pericial formulada pelas partes (ids. 22143943 e 22555949). Para tanto, 

nomeio para os trabalhos periciais a Dra. Michele Taques Pereira Baçan, 

médica perita, localizada no endereço: Rua Barão de Melgaço nº 2754, Ed. 

Work Tower, 9º andar, Centro, Cuiabá – MT, telefone: (65) 99929-6655, 

e-mail: micheletaquespericia@hotmail.com, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), levando em conta que a sua 

valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015). Ademais, considerando que a perícia foi formulada pelas 

partes, os honorários periciais serão rateados, sendo que a parte 

correspondente à autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a 

parte requerida venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito 

dos honorários periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 

95, do CPC. Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados 

no orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento 

que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários correspondente a parte autora, em momento oportuno, 

conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: 

“Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.” Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) Se o periciando 

apresenta alguma lesão permanente 2) Em caso afirmativo, se trata de 

invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi 

atingido? 4) Sendo o caso de invalidez parcial, qual o grau da perda 

anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) A causa desta 

lesão. Os quesitos da requerida encontram-se no Id. 13917062 – pág. 19. 

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: 1004883-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DUARTE RADMANN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004883-57.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 

do Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Extinção do processo - Falta de 

interesse processual - Pedido administrativo pendente de finalização - 

Inércia da parte em apresentar a documentação exigida por lei Sustenta 

que o requerimento administrativo juntado pelo autor está pendente de 

finalização, posto que foi solicitado à parte que completasse a 

documentação necessária para permitir a seguradora aferição da 

subseção da postulação prevista na Lei n. 6.194/74. Assim, pleiteia seja a 

parte autora intimada a proceder com o pedido administrativo, viabilizando 

a entrega da documentação para que proceda a regulação administrativa 

do sinistro, suspendendo o processo. Não merece prosperar a preliminar 

e/ou requerimento formulado pela requerida. Desta forma, tendo em vista 

que a documentação encartada aos autos, a princípio, mostra-se se 

suficiente para a demonstração do acidente de trânsito e estão em 

conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser 

afastada a preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. DEFIRO a realização de perícia médica 

solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC. Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais o Dr. João 

Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail para contato: 

joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos 

quesitos das partes, ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos 

periciais, dos quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). Fixo 

desde já os honorários periciais em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o depósito 

prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido o 

levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) 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 
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lesão. Os quesitos da requerida encontram-se no Id. 14660278-pág. 25 e 

da parte autora no Id. 17655282. Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte 

requerente fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a 

necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte 

requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem 

manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001273-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001273-18.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 

do Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Da alteração do polo passivo da 

lide - Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A na demanda Sustenta a requerida que por força da 

Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP 

aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela 

Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das indenizações 

DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo passivo é medida 

que se impõe, visando o atendimento beneficiário através de uma única 

fonte, bem como a padronização e controle de informações. Em que pese 

os argumentos expendidos pela requerida, não merece prosperar referida 

preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO 

DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras 

que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância 

com o entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – 

APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É 

desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de Cobrança por 

Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde pelo 

pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do próprio 

sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, 

havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para gerenciar 

a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 2. 

Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o pagamento 

do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a respectiva 

proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à época do 

sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor do seu 

patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. Extinção ou suspensão do 

processo - Da necessidade de pedido administrativo anterior - Da falta de 

interesse processual - Necessidade/adequação - Da nova orientação do 

STF Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litígio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou comprovante 

de ter protocolado pedido administrativo (id. 5599235). Ademais, no caso a 

requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse 

em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição 

criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Ante o 

exposto, REJEITO as preliminares arguidas pela parte ré. DECLARO o feito 

saneado. FIXO como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. DEFIRO a realização de perícia médica 

solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC. Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais o Dr. João 

Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail para contato: 

joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos 

quesitos das partes, ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos 

periciais, dos quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). Fixo 

desde já os honorários periciais em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o depósito 

prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido o 

levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) 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. 15204955-Pág. 22. 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte 

requerente fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a 

necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte 

requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem 

manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001551-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001551-19.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 

do Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Da alteração do polo passivo da 

lide - Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A na demanda Sustenta a requerida que por força da 

Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP 

aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela 

Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das indenizações 

DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo passivo é medida 

que se impõe, visando o atendimento beneficiário através de uma única 

fonte, bem como a padronização e controle de informações. Em que pese 

os argumentos expendidos pela requerida, não merece prosperar referida 

preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO 

DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras 

que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância 

com o entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – 

APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É 

desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de Cobrança por 

Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde pelo 

pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do próprio 

sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, 

havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para gerenciar 

a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 2. 

Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o pagamento 

do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a respectiva 

proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à época do 

sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor do seu 

patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. Da inépcia da inicial - Da 

necessidade de pedido administrativo anterior - Da falta de interesse de 

agir - Necessidade/adequação - Da nova decisão do STF Argumenta a 

requerida que a parte demandante não requereu administrativamente a 

indenização ora pleiteada, de forma que não havia necessidade alguma do 

ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o convênio paga 

criteriosamente todas as coberturas devidas aos beneficiários, bastando 

a apresentação da documentação necessária. Assim, sustenta que não 

estão presentes o binômio necessidade/adequação, motivo pelo qual 

requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois a existência do 

litígio constitui condição lógica da ação. Sem razão da demandada, posto 

que o autor juntou comprovante de ter protocolado pedido administrativo 

(id. 5608344). Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de 

mérito o que caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, 

consoante a fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do 

julgamento do TEMA 350. Da não comprovação do pedido administrativo e 

a sua recusa Sustenta que o requerimento administrativo juntado pelo 

autor não demonstra efetivamente que o pedido foi protocolado, posto que 

não consta o número do sinistro nos documentos juntados. Ainda, não 

consta no site para consulta o pedido administrativo do autor por não ter 

cumprido as exigênciaS da seguradora para a juntada dos documentos 

necessários. Desse modo, requer a extinção do processo sem julgamento 

do mérito. Não merece prosperar a preliminar, posto que consta no 

requerimento juntado pela parte autora o protocolo, e embora a requerida 

alegue que não foram juntados os documentos necessários à regulação 

do sinistro sequer menciona quais os documentos faltaram. Ante o 

exposto, REJEITO as preliminares arguidas pela parte ré. DECLARO o feito 

saneado. FIXO como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. DEFIRO a realização de perícia médica 

solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC. Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais o Dr. João 

Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail para contato: 

joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos 

quesitos das partes, ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos 

periciais, dos quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). Fixo 

desde já os honorários periciais em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o depósito 

prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido o 

levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) 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. 15327049- Pág. 25. 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte 

requerente fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a 

necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte 

requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem 

manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001544-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN CHAGAS DA SILVA (AUTOR(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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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 Processo: 1001544-27.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 

do Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Da alteração do polo passivo da 

lide para a Seguradora Líder Sustenta a requerida que por força da 

Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP 

aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela 

Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das indenizações 

DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo passivo é medida 

que se impõe, visando o atendimento beneficiário através de uma única 

fonte, bem como a padronização e controle de informações. Em que pese 

os argumentos expendidos pela requerida, não merece prosperar referida 

preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO 

DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras 

que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância 

com o entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – 

APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É 

desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de Cobrança por 

Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde pelo 

pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do próprio 

sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, 

havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para gerenciar 

a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 2. 

Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o pagamento 

do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a respectiva 

proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à época do 

sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor do seu 

patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. Do requerimento administrativo 

perante a Porto Seguro CIA de Seguros Gerais – Devolução – Pendência 

Documental Argumenta a requerida que, conquanto o autor tenha 

acareado aos autos petição de suposto requerimento administrativo, o 

documento acostado é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, uma vez que não demonstrou a juntada dos documentos 

mínimos necessários à regulação em esfera administrativa, nem 

preencheu Autorização de Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro. 

Assim, pleiteia seja a parte autora intimada a comparecer à Porto Seguro 

de posse da documentação para que proceda a regulação administrativa 

do sinistro, suspendendo o processo pelo prazo de 60 dias. Não merece 

prosperar a preliminar e/ou requerimento formulado pela requerida. Isso 

porque, o autor comprovou ter realizado o requerimento administrativo 

junto à requerida, de modo que incumbia a esta indicar de forma especifica 

quais os documentos necessários à regulação do sinistro faltaram. Da 

ausência de requerimento administrativo. Aduz que o STF, recentemente, 

externou o posicionamento de imprescindibilidade do prévio requerimento 

administrativo nas ações previdenciárias, o que deve se estender ao 

seguro DPVAT, pois sem o prévio pedido administrativo, não se monstra 

presente a causalidade necessária a justificar o ajuizamento da ação de 

cobrança, posto que o pagamento jamais foi negado pela seguradora. 

Assim, requer o indeferimento da inicial por falta de interesse de agir 

extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do 

CPC. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou comprovante de 

ter protocolado pedido administrativo (id. 568481). Ademais, no caso a 

requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse 

em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição 

criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. 

Comprovante de residência em nome de terceiro - Ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo - Requisito para fixação do foro Sustenta que é indispensável 

que a inicial seja instruída com documentos comprobatórios dos motivos 

fixadores da competência do juízo, sob pena de incorrer em ausência do 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, 

nos termos do art. 320 do CPC. De tal modo, tendo em vista que não foi 

juntado nos autos o comprovante de endereço, pugna para que seja 

determinada a regularização dos autos no prazo legal, sob pena de 

extinção do feito. Razão não assiste à requerida, uma vez que, o 

endereço do autor encontra-se informado na exordial, não sendo 

indispensável para a propositura da ação, ou mesmo fixação do foro 

competente, que o comprovante de endereço esteja em nome do autor. 

Ademais, segundo se extrai do Boletim de Atendimento (ID. 5039844) e 

Boletim de Ocorrência (ID. 5039588) acostados aos autos, o acidente 

aconteceu neste Município de Várzea Grande, o que por si só, fixa a 

competência desta Comarca. Ante o exposto, REJEITO as preliminares 

arguidas pela parte ré. DECLARO o feito saneado. FIXO como ponto 

controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, sua localização e repercussão. 

Compulsando os autos verifica-se que não existem dúvidas, tampouco 

provas a serem produzidas quanto a ocorrência do sinistro, mas sim 

quanto a extensão do lesão sofrida pelo autor, de forma que mostra-se 

despicienda a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal do 

autor conforme requerido, motivo pelo qual resta indeferido. Dessa feita, 

DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas partes. Os custos 

com a realização da perícia deverão ser rateados, pois requerida por 

ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. Para tanto, 

nomeio para os trabalhos periciais o Dr. João Leopoldo Baçan, médico 

perito, com e-mail para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, o qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o 

mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos quesitos das partes, 

ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos periciais, dos quais 

as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os 

honorários periciais em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de 

honorários periciais. A requerida deverá efetuar o depósito prévio integral 

da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes 

em favor do perito no início dos trabalhos. Os honorários remanescentes 

serão pagos ao final da demanda pela parte sucumbente, se a demanda 

for julgada improcedente deverá ser expedida certidão em favor do 

médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso 

seja procedente incumbirá à ré depositar a outra metade. Desde já formulo 

os quesitos do Juízo: 1) 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. 14939488—Pág. 19-20. Intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, 

CPC). Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes 

técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte requerente fica instado(a) 

a contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes 
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para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004001-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SILVA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do feito ou de julgamento antecipado da lide, ainda 

que parcial (art. 334, 355 e 356 do Código de Processo Civil), uma vez que 

os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção. Destarte, passo ao saneamento do feito. Da 

necessidade de inclusão da seguradora líder no polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária 

a alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Da 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 (Ids. 7911317 e 

8244092). 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 suposta 

falsificação do prontuário médico Por fim, no que se refere a alegação da 

parte requerida quanto a falsificação do prontuário médico trazido aos 

autos pelo autor e, analisando o conjunto probatório, verifica-se que a 

parte requerida não logrou êxito em comprovar se realmente ocorreu a 

falsificação do referido documento, não havendo provas suficientes nos 

autos à comprovação do ocorrido. Ademais, não foram juntados aos autos 

os documentos necessários para oferecimento de uma denúncia, 

ressaltando ainda que o oferecimento da denúncia é uma providencia que 

pode ser adota pela própria seguradora, sendo descabido o pleito de 

intervenção do juízo, razão pela qual rejeito as arguições apresentados 

pela parte requerida. Portanto, rejeito a respectiva preliminar. Declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, objeto 
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da ação. Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica pelas partes. 

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 

da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes 

em favor do perito no início dos trabalhos. Os honorários remanescentes 

serão pagos ao final da demanda pela parte sucumbente, se a demanda 

for julgada improcedente deverá ser expedida certidão em favor do 

médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso 

seja procedente incumbirá à ré depositar a outra metade. Desde já formulo 

os quesitos do Juízo: 1) 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. 9081964 pág. 20. Intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, 

CPC). Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes 

técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002082-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAVILSON FELIPE SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE 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 inclusão da seguradora líder no polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária 

a alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Da falta de interesse de agir e da 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. 6030679 e 6666327. 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. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida. Portanto, rejeito as referidas preliminares. Da 

ausência de documentos indispensáveis ao processamento da demanda 

A requerida alega que a petição inicial encontra-se incompleta pois não 

constam os dados do veículo da parte autora, a fim de verificar se a parte 

autora realizou o pagamento ou não do seguro DPVAT de seu veículo, e 

consequentemente o direito de recebimento do prêmio. Pois bem, observo 

que a presente se confunde com o mérito da lide, uma vez que para a 

análise da referida preliminar mostra-se necessário verificar a se a parte 

autora preenche os requisitos estabelecidos em lei para o recebimento da 

verba securitária, motivo pela qual a presente preliminar será analisada 

conjuntamente com o mérito. Da suposta falsificação do prontuário médico 

Por fim, no que se refere a alegação da parte requerida quanto a 

falsificação do prontuário médico trazido aos autos pelo autor e, 

analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte requerida não 

logrou êxito em comprovar se realmente ocorreu a falsificação do referido 

documento, não havendo provas suficientes nos autos à comprovação do 

ocorrido. Ademais, não foram juntados aos autos os documentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 395 de 622



necessários para oferecimento de uma denúncia, ressaltando ainda que o 

oferecimento da denúncia é uma providencia que pode ser adota pela 

própria seguradora, sendo descabido o pleito de intervenção do juízo, 

razão pela qual rejeito as arguições apresentados pela parte requerida. 

Portanto, rejeito a respectiva 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 pelas partes. 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 da parte que lhe 

incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes em favor do perito 

no início dos trabalhos. Os honorários remanescentes serão pagos ao 

final da demanda pela parte sucumbente, se a demanda for julgada 

improcedente deverá ser expedida certidão em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente 

incumbirá à ré depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do 

Juízo: 1) 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. 8004791 pág. 25. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003598-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIO CAVALCANTE POSSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/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):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, notadamente no que se refere se a 

assinatura constante nos documentos de id. 14222504 dos autos, de 

modo que à vista do poder instrutório da magistrada, conforme dispõe o 

art. 370 do CPC, entendo ser de extrema relevância a produção de prova 

técnica, razão porque passo ao saneamento e organização do processo 

(art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da inversão do 

ônus da prova Conquanto a parte requerida insurja quanto à inversão do 

ônus da prova, sob o fundamento que a autora não demonstrou possuir 

óbice à produção de provas que alicerçassem o seu direito 

(hipossuficiência), é certo que o despacho inaugural consignou que a 

hipossuficiência do autor encontra-se no fato dela ser vulneravelmente 

técnica frente à requerida, por não possuir conhecimento específico sobre 

a forma de cobrança dos serviços de telefonia, em especial, porque 

trabalha no ramo de segurança o que já constituiu elemento suficiente 

para a inversão do ônus probatório. Outrossim, impor ao autor, nessa 

relação consumerista, a obrigação de comprovar a regularidade da 

cobrança do suposto débito em questão, matéria esta que não integra sua 

atividade comercial, pode lhe gerar dificuldade extrema ou até mesmo 

impossibilidade de produção da prova. A esse respeito: “APELAÇÃO. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. PLANO DE TELEFONIA. 

FATURAS COM VALORES NÃO CONTRATADOS. FRANQUIA. ÔNUS DA 

PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. A inversão do ônus da prova é técnica 

que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em 

favor do consumidor quando forem verossímeis as suas alegações ou 

quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC. Demonstrada a cobrança de valores acima do contratado, deve ser 

declarado inexistentes os débitos apontados. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.12.066518-0/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 16/03/2016, publicação da súmula em 20/04/2016). 

Sendo assim, mantenho a inversão do ônus da prova deferida no limiar do 

feito. Da ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito Argumenta a parte requerida que o autor deixou de apresentar 

a consulta que realizou nos órgãos de proteção ao crédito, devendo assim 

ser a parte autora intimada para emendar a inicial, sob pena de extinção. 

Pois bem, tenho que a alegação da ré não merece prosperar, isso porque 

o documento acostado no id. 13042916 trata-se de documento idôneo 

para propositura da presente ação, uma vez que demonstra a negativação 

incluída nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida. Ademais, na 

contestação a requerida não negou a restrição realizada no nome do 

autor, ressaltou ainda que agiu no exercício regular de seu direito. Assim, 

rejeito a presente preliminar. Não havendo questões preliminares a serem 

apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando a sua instrução. Dos pontos controvertidos Assim, 

de acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) se os documentos de id. 14222504 foram 

assinados pela parte autora; b) a existência ou não de relação jurídica 

entre a parte autora e o requerido; c) O nexo de causalidade entre o dano 

alegado e conduta do requerido; d) o dever de indenização e o seu 

quantum. Diante da controvérsia instalada, determino de ofício, a produção 

de prova pericial. Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais 

grafotécnicos a empresa Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação 

de Empresas e Perícias Ltda., com endereço na Rua Isaac Póvoas, n. 586, 

sala 1-B, Bairro Centro Norte, Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 3332 

9858, e-mail: contato@mediape.com.br o qual deverá ser intimado para 

que tome ciência acerca da nomeação. Fixo desde já os honorários 

periciais em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), levando em conta 

que a sua valoração definitiva será fixada quando da prolação da 

sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015). Ademais, considerando que a perícia foi determinada de ofício 

por este juízo, os honorários periciais serão rateados, sendo que a parte 

correspondente à autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a 

parte requerida venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito 

dos honorários periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 

95, do CPC. Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados 

no orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento 

que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários correspondente a parte autora, em momento oportuno, 

conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: 

“Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 
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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 documentos de id. 14222504, no prazo de 15 (quinze) para 

a realização da perícia acima deferida. Apenas com o aporte do 

documento original acima determinado e aceite da incumbência pericial, 

intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a designação 

da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos 

serem intimados para o devido acompanhamento, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A perícia 

deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido no item 

“A”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do 

CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015). Ficam as 

partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, 

do CPC/2015. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se todos. Às providencias necessárias. (assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004579-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GOMES DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que 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 falta de 

interesse de agir e da 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. 6030679 e 6666327. 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. Sobremais, do compulsar dos autos infere-se 

que a parte autora carreou todos os documentos citados pela parte 

requerida. 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. Da suposta 

falsificação do prontuário médico Por fim, no que se refere a alegação da 

parte requerida quanto a falsificação do prontuário médico trazido aos 

autos pelo autor e, analisando o conjunto probatório, verifica-se que a 

parte requerida não logrou êxito em comprovar se realmente ocorreu a 

falsificação do referido documento, não havendo provas suficientes nos 

autos à comprovação do ocorrido. Ademais, não foram juntados aos autos 

os documentos necessários para oferecimento de uma denúncia, 

ressaltando ainda que o oferecimento da denúncia é uma providencia que 

pode ser adota pela própria seguradora, sendo descabido o pleito de 

intervenção do juízo, razão pela qual rejeito as arguições apresentados 

pela parte requerida. Portanto, rejeito a respectiva 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 pelas partes. 

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 

da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes 

em favor do perito no início dos trabalhos. Os honorários remanescentes 

serão pagos ao final da demanda pela parte sucumbente, se a demanda 

for julgada improcedente deverá ser expedida certidão em favor do 

médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso 

seja procedente incumbirá à ré depositar a outra metade. Desde já formulo 

os quesitos do Juízo: 1) Se o periciando apresenta alguma lesão 
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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. 155295313. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016376-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE CAMPOS DO NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016376-94.2019.8.11.0002. Vistos. 

Trata-se de ação monitória proposta por MRV PRIME XVII INCOPORAÇÕES 

SPE LTDA em face de JACQUELINE CAMPOS DO NASCIMENTO, 

devidamente qualificados nos autos. As partes informaram nos autos a 

realização de acordo extrajudicial, no Id. 29122508 e requereram a sua 

homologação. É o relatório. Decido. Verifica-se que o acordo realizado 

entre as partes, detém de requisitos de validade, existência e eficácia 

jurídica. Posto isso, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste 

celebrado entre as partes (Id. 29122508), para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos. Em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, 

sendo os honorários advocatícios na forma pactuada. Diante da 

desistência do prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006502-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Tiago Henrique Ferreira Moura em 

desfavor de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, alegando em 

síntese que em 17.02.2017 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. 10438303). A parte requerida apresentou 

contestação (id. 6101501), alegando preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo da lide para a Seguradora Líder, a falta de 

interesse de agir, considerando a ausência de requerimento administrativo 

e de comprovação da entrega da documentação, bem como 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 ou que os danos são decorrentes do acidente. No final pugna 

pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 10590661. Avaliação médica realizada 

no CEJUSC aviou aos autos no id. 10763723, sobrevindo manifestação 

das partes nos ids. 10987967 e 11505330. Em seguida, na decisão de id. 

17465357 foi determinada esclarecimento do Sr. Perito, este manifestou no 

id. 21828026. Manifestação das partes nos ids. 22067459 e 22282037. 

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. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da falta de interesse de 

agir e da 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. 9582201 – pág. 12. 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 
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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 presentes 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, 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. Ids. 9582201) 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 boletim de 

ocorrência comunicado pelo próprio policial responsável de que o autor 

caiu da motocicleta ao colidir na lateral do veículo, bem como no 

atendimento emitido pelo Pronto Socorro desta comarca o qual conta que o 

autor conduzido pelo Samu fora vítima de acidente (ids. 9582201), 

especialmente a avaliação médica acostada no id. 10763723, 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 às funções da sua mão direita, tendo afetada em 50% 

sua capacidade funcional, bem como as funções do seu pé direito em 

25%, conforme atestado no laudo médico acostado aos autos id. 

10763723. 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 relacionada às funções da sua mão direita afetada em 50% 

sua capacidade funcional, a lei estabelece respectivamente o pagamento 

de 70% do valor total da indenização para os casos em que ocorre a 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores 

e/ou de uma das mãos. Assim, reputo razoável a fixação de 50% de 70% 

do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada 

em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). No que diz respeito 

à lesão relacionada às funções da sua pé direito, ficou comprovado à 

existência de invalidez parcial a lei estabelece o pagamento de 50% do 

valor total da indenização para os casos em que ocorre perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos pés. Assim, reputo razoável a fixação 

de 25% de 50% 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$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 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 
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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 totalizando o valor de R$ 

6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), à 

parte autora, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes 

de acidente com veículo automotor. Em se tratando de recebimento de 

seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a 

atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela 

requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do Código de 

Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 

85, § 2º do CPC). Transitado e julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 15 (quinze) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1031903-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Renato Da Silva Nascimento promove a 

presente ação de liquidação de sentença c em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, alegando, em síntese, que desembolsou o valor de R$ 

2.907,00 (dois mil novecentos e sete reais) referente a adesão à rede 

Telexfree e consequente aquisição de 10 (dez) contas AD Central Family. 

Aduz que em virtude da sentença prolatada nos autos de ação civil 

pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, promove a presente ação a fim de conferir 

liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, necessária à apuração do valor 

devido para cobrança judicial. Ao final pugna pela procedência com a 

declaração de crédito em seu favor. Com a inicial vieram documentos. 

Determinada a emenda da inicial, a parte autora atendeu o chamado no id. 

10480387. Declínio de competência no id. 15788024. Devidamente citada 

(id. 22366300), a requerida se manteve silente, não apresentando 

qualquer espécie de resposta. Os autos vieram conclusos. É o 

necessário. Decido. Inicialmente, cumpre anotar que a hipótese em apreço 

é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso 

II, do art. 355, do Código de Processo Civil, pois a prova documental já é 

suficiente para a formação do meu convencimento. A empresa requerida 

apesar de devidamente citada não apresentou contestação. Dessa forma, 

incide o ônus da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Sobre o 

assunto: “Na liquidação pelo procedimento comum, o demandante indica 

expressamente em sua peça inaugural – petição inicial ou requerimento – 

quais os fatos que pretende provar como verdadeiros para chegar à 

fixação do quantum debeatur, de forma que a ausência de defesa do 

demandado, configura sua revelia e, ainda, mais importante, a geração de 

presunção de que os fatos que o demandante pretendia provar são 

verdadeiros”[1]. Outrossim, esclarece o artigo 373, do Código de Processo 

Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da 

prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor 

cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por 

ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o 

ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no 

direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, 

ao demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às 

alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato 

notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por 

força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os 

fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas 

e pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial.[2] De fato, a 

ação de liquidação de sentença somente tem lugar quando o título 

executivo (sentença condenatória proferida em processo de 

conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título 

faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título 

executivo, pois, segundo o art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo 

e exigível. A liquidez será alcançada, se ilíquida a sentença de 

conhecimento, mediante a ação de liquidação de sentença.[3] Volvendo os 

olhos para o caso versando, verifico que a parte autora logrou êxito em 

comprovar a liquidez do seu crédito por meio do boleto juntado no id. 

10284998, e-mail de confirmação no id. 10285001 que evidenciam a 

relação jurídica existente entre as partes e a perda patrimonial da parte 

autora em benefício da empresa requerida. Portanto, tenho como 

devidamente constituída o quantum debeatur aqui pretendido, não havendo 

nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou restritivo do direito 

postulado na petição inicial, mormente porque a requerida deixou de alegar 

e/ou produzir provas que pudessem desconstituir o alegado crédito. Posto 

isso, julgo procedente o pedido inicial para o fim de DECLARAR como 

quantum debeatur a importância de R$ 2.907,00 (dois mil novecentos e 

sete reais), a ser corrigida na forma estabelecida na sentença prolatada 

nos autos de ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, qual seja, deverá 

ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos Kis AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a 

citação em 23.07.2019. Em consequência, resolvo o mérito, com 

fundamento no art. 487, I do CPC. 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). Após, decorrido o prazo recursal, prossiga-se o feito na 

forma de execução por quantia certa contra devedor solvente. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9ª ed. Salvador: 

JusPodivm. p. 874. [2] DIDIER JR, Fredie. e Sarno Braga ,Paula e Oliveira 
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,Rafael. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2. 1° Ed. Salvador: 

Juspodovim, 2007. [3] NERY JR, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. 

Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 10ª Ed. 

São Paulo: RT, 2007.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005524-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DIAS DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-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))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Aparecido Dias Carmo propôs reclamação 

cível em face de OI S/A, aduzindo, em suma, que tomou conhecimento que 

seu nome estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/Serasa) pela parte requerida por um suposto débito no importe de R$ 

559,75 (quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) 

adstrito ao contrato de n. 0000005051913675. Aduz que desconhece o 

débito em questão, razão pela qual requer seja declarada inexigível a 

dívida cobrada pelo requerido, retirando seu nome definitivamente do rol 

de inadimplentes e a condenação do requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Com a inicial vieram documentos. Audiência de conciliação restou 

inexitosa em virtude da ausência do autor (id. 4789075). A requerida 

apresentou contestação (id. 4969827) alegando que agiu no exercício 

regular de direito uma vez que o débito decorreu do inadimplemento das 

faturas relacionadas a cobrança do terminal fixo de nº 65 3552-3169 que 

o autor é titular. O terminal esteve ativo no período de 28.08.2015 a 

10.09.2016. Aduz que o autor é devedor contumaz, portanto não há que 

se falar em indenização por danos morais. Ao final, requereu a 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 9065136 Intimadas para especificarem 

quais provas pretendem produzir, apenas o requerido manifestou (id. 

15316762). Após os autos vieram conclusos para deliberação. 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. Do mérito A 

ação foi ajuizada com base em inscrição do nome do requerente no rol de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida em 

razão de débitos no importe de R$ 559,75 (quinhentos e cinquenta e nove 

reais e setenta e cinco centavos) adstrito ao contrato de n. 

0000005051913675, que supostamente se encontrava em nome da parte 

autora. O requerente afirma não ter qualquer relação jurídica com a 

requerida que justificasse o apontamento acima descrito. Ainda, juntou 

com a inicial extrato do SPC demonstrando sua afirmação de existência da 

inscrição referente ao contrato que estava em seu nome junto à requerida, 

conforme id. 4350039 – pág. 5. Analisando os autos, verifico que a razão 

está com o requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a 

existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito 

cobrado. Isso porque, instaurado o contraditório com a citação da 

requerida, ela descurou de trazer aos autos o suposto contrato celebrado 

entre as partes, bem como deixou de comprovar a relação sub judice. 

Outrossim, as telas supostamente retirados do sistema operacional da 

requerida (id. 4969827 – pág. 03/06) não comprovam a existência de liame 

jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente. A esse 

propósito: INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 6º INC. VIII DO 

CDC). Reclamada que não apresentou qualquer documento assinado pela 

reclamante, nem cópia da gravação das ligações que pudessem 

demonstrar sua anuência na contratação dos serviços cobrados. Além 

disso, também não demonstrou a licitude da tarifa na fatura da reclamante. 

Ressalte-se que as telas de computador anexadas ao processo não 

servem como prova, podendo ser alteradas unilateralmente, ao talante da 

companhia (...). (TJ-PR - RI: 000037061201281601550 PR 

0000370-61.2012.8.16.0155/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 10/02/2015, 1Âª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 20/02/2015). Ora, a requerida não trouxe qualquer documento 

que pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ela alegados, 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 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 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 a 

autora 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$ 

559,75 (quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) 

adstrito ao contrato de n. 0000005051913675, excluindo-se, 

definitivamente, a restrição creditícia. Assim, uma vez que a requerida 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. Ademais, a parte requerida 

alega a contumácia do autor uma vez que possui outras restrições em seu 

nome. No entanto, não merece prosperar, isso porque a parte autora 

manifestou que as restrições estão sendo em juízo, conforme se denota 

nos ids. 9065141, 9065145 e 9065151. 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 a responsabilidade do requerido pela conduta ilícita e, 

considerando as condições econômicas financeiras das partes, os 

transtornos sofridos pelo autor, bem como considerando que pelas provas 

contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante 

razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da 
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indenização por Dano Moral não é o enriquecimento do autor e tampouco o 

empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo 

Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante”[1]. 

No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). 

Ao quantificar o valor da indenização, o julgador deve observar a 

gravidade da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem 

deixar que o montante sirva de fonte de locupletamento fácil[2]”. Pelo 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar 

inexistente o débito no valor R$ 559,75 (quinhentos e cinquenta e nove 

reais e setenta e cinco centavos) adstrito ao contrato de n. 

0000005051913675 e condenar a requerida ao pagamento em favor do 

autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, 

cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, 

STJ). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

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 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. (assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 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).

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001817-97.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ACELEDA ADELARIA MARKUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE FELIX CARDOSO OAB - MT0014131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001817-97.2019.8.11.0046. EXEQUENTE: ACELEDA ADELARIA MARKUS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CAMPOS DE 

JULIO 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). Em atendimento a 

decisão judicial (ID 26618262), o Município de Campos de Julio coligiu o 

relatório circunstanciado (ID 27344264), onde informa que a paciente 

apresenta hipertensão arterial, arritmia cardíaca (fibrilação atrial), sequela 

de AVE isquêmico em dimidio esquerdo e na fala, osteossíntese de fêmur 

à direita e sequelas motoras. Atualmente encontra-se restrita ao leito, 

sendo totalmente dependente para executar as atividades básicas de vida 

diária, classificada como escore 6 (dependente para todas as atividades) 

no teste de Katz, que avalia as atividades básicas da vida diária no idoso, 

paciente hipocorada, não lúcida, não interage com o examinador, balbucia 

palavras monossílabas, e encontra-se fazendo uso de medicação 

contínua. Em relação aos hábitos alimentares apresenta apetite 

prejudicado, mastigação e deglutição preservadas, recebendo dieta via 

oral pastosa liquidificada. Apresenta lesão por pressão grau IV na região 

sacra, com tamanho aproximado de 13 cm com tecido de granulação, 

bordas regulares, exsudato ausente, há presença de lesões por pressão 

necessitando assim, a parte autora de mudança de decúbito a cada duas 

horas. Pois bem. O pleito de urgência comporta acolhimento. O direito à 

saúde é público e subjetivo, constitucionalmente garantido e incumbido ao 

Estado (Art. 196 da CRFB). A possibilidade de atendimento “home care”, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde, é previsto no artigo 19-I, da Lei nº 

8.080/90, incluído pela Lei nº 10.424/01. Vê-se, portanto, que o direito à 

saúde abrange todo o tratamento médico, atendimento de enfermagem, 

insumos, equipamentos e serviços de saúde necessários ao paciente, 

cabendo a prestação dos serviços em unidades da rede pública de saúde 

ou em domicílio. Tais são as premissas interpretativas para a adequada 

equalização dos fins sociais que tais normais impõem (art. 5º da LINDB e 

art. 8º do CPC). Destarte, entraves burocráticos não podem ser utilizados 

como obstáculos ou impeditivos ao cumprimento, em tempo razoável, da 

imposição constitucional imputada, solidariamente, aos Entes Federados 

na garantia do direito à vida e à saúde. No caso em tela, a documentação 

que acompanhou a inicial, dão conta da probabilidade do direito invocado, 

no que se refere à patologia que acomete a demandante e a necessidade 

de realização de cuidados especiais em sua residência. A idade avançada 

da parte Requerente, somada a gravidade da doença que é acometida e 

do extremo potencial lesivo e debilitante da doença, permite, em análise 

superficial, tal conclusão. Nesse passo, o atendimento domiciliar, para 

cuidados intensivos e diários da demandante por um profissional da área 

da saúde e custeado pelo SUS, em análise perfunctória, revela-se 

necessário, com objetivo minimizar, ainda que em pouca escala, o grau de 

sofrimento da parte Requerente que encontra-se, embora com quadro 

estável, requer cuidado específico para amenizar dor e sofrimento. 

Cuida-se de situação singular, tendo em vista a peculiaridade do caso 

concreto. Os instrumentos, insumos e utensílios necessários aos 

cuidados diários também deverão ser fornecidos pelo Município e Estado 

réus, juntamente com profissional devidamente habilitado e capacitado 

para tanto. Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, razão 

pela qual: a) Determino que a parte Requerida assegure a internação 

domiciliar (home care) da parte Requerente, pelo prazo de 90 (noventa 

dias), sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o 

fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados 

diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida. 

Registre-se que, estando o paciente internado, sob cuidados médicos, 

somente ao profissional de medicina que o assiste cabe deliberar sobre as 

providências e riscos próprios à eventual transferência para sua 

residência, de modo que havendo risco de movimentação do paciente este 

juízo deve ser imediatamente comunicado, para providências atinentes a 

suspensão ou adequação da presente ordem. b) Considerando que a 

parte Requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, 

deve pleitear referido benefício administrativamente junto à Concessionária 

de Energia Elétrica e, compete à própria concessionária de energia elétrica 

a incumbência de instalar um medidor específico para a operação do home 

care, na forma do Art. 6º da Lei 12.212/2010, para possibilitar o 

funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários à sobrevivência 

e bem estar da parte Requerente; e , ainda, a parte Requerida adotem as 

providências para custearem o pagamento de energia elétrica em relação 

à unidade consumidora a ser instalada, arcando com o consumo da 

energia elétrica que exceder aos limites da TSEE; c) Determino que, após 

70 (setenta) dias de internação domiciliar, a parte Requerente seja 

submetida a avaliação pelo médico responsável pela internação domiciliar, 

o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da 

autora, bem como deverá atestar a (des)necessidade de continuidade do 

serviço de home care. Registre-se que o relatório médico deverá ser 

apresentado nos autos antes do término do prazo de 90 (noventa) dias, 

possibilitando que este juízo aprecie, tempestivamente, a necessidade de 

prorrogação dos efeitos da tutela de urgência; d) Fixo o prazo de até 30 

(trinta) dias, para cumprimento das obrigações descritas no item a, pela 

rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, 

alternativamente, pela rede privada, via depósito voluntário para 

satisfação da ordem judicial. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, 

ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, 

sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, 

ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. À 

Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000239-71.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON PEREIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000239-71.2020.8.11.0044. AUTOR(A): VALDERSON PEREIRA RAMOS 

REU: ESTADO DO 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 à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita. 

Anote-se. Versam os autos de ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Valderson Pereira Ramos, em face do 

Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento do medicamento 

Xarelto 20mg, diante do quadro cínico de histórico de AVC. Considerando 

que a parte autora não juntou aos autos os documentos necessários que 

devem acompanhar a inicial, como determina o Art. 328, §3º, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

(CNGC), que dispõe: “§3º Quando da propositura da ação judicial 

envolvendo a assistência à saúde é necessário que a petição inicial seja 

devidamente instruída, tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela “COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE” da SECRETARIA de Estado de Saúde de 

Mato Grosso”. Não se nega o direito dos necessitados de ter livre acesso 

à justiça. Mas a necessidade deve ser comprovada, e não o contrário. No 

caso concreto, encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico o 

parecer apresentado pelo NAT apont, quanto aos medicamentos 

pleiteados: “Xarelto (rivaroxabana): Registro na ANVISA: Sim Assegurado 

no SUS: Não Responsabilidade de Atendimento: Não Há Alternativas no 

SUS: Para o Rivaroxabana: O Marevan® (Varfarina) está disponível no 

SUS, através do componente básico de assistência farmacêutica, cuja 

competência para o fornecimento é do Município. Não consta nos autos se 

a autor fez uso de fármacos assegurados no SUS, estabelecendo assim 

escala terapêutica, e justificando uso de fármacos não assegurados no 

SUS. Não consta Receita Médica nos autos digitalizados.” Ademais, em 

consulta aos autos, não se verifica a juntada de negativa administrativa do 

medicamento pleiteado. Assim, postergo a análise da tutela e determino 

que emende a parte Autora a petição inicial (art. 319 e art. 321, ambos do 

CPC), no sentindo de colacionar aos autos a comprovação da solicitação 

administrativa dos medicamentos pleiteados junto à Rede Pública de 

Saúde, bem como laudos e exames médicos com descrição da doença, 

atualizados, que comprovam o agravo alegado e justificativa médica 

atualizada acompanhada de cópia do prontuário e do histórico médico, 

para a prescrição direta do medicamento Xarelto 20mg em detrimento dos 

demais medicamentos dispensados pelo SUS para a patologia do autor, 

devendo esclarecer no laudo se a Parte Autora já realizou o uso dos 

medicamentos, justificar se tal alternativa foi esgotada ou se a medicação 

é inviável ao seu quadro clínico. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para 

cumprimento. Porventura haja opção por um dos medicamentos 

dispensados pelo SUS, deverá a parte Autora juntar o receituário 

(observados os critérios da Lei 9.787/1999 e do Enunciado 15 do CNJ). 

Cumpridas as diligências ou decorrido o prazo acima, promova-se a 

imediata conclusão. Intime-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8021776-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN MENDES GONCALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

8021776-04.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MIRIAN MENDES GONCALVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Diante da manifestação 

da parte autora, intime-se o Requerido para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, providencie o cumprimento voluntário da obrigação. 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. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Às providências 

necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008878-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA MARIA ALVES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER JOSE ALVES OAB - MT24709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO FEDERAL - MISTÉRIO DA SAÚUDE (RECONVINDO)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT 

(RECONVINDO)

SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008878-10.2020.8.11.0002. AUTOR(A): ELENA MARIA ALVES DA 

CONCEICAO RECONVINDO: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA 

DO BUGRES/MT, SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO, UNIÃO 

FEDERAL - MISTÉRIO DA SAÚUDE Vistos, Tratam-se os autos acerca de 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada 

em desfavor da União Federal, do Estado de Mato Grosso e do Município 

de Barra do Bugres – MT. Assim, nos termos do art. 109 da Constituição 

Federal, declaro a incompetência absoluta deste juízo e determino a 

redistribuição dos autos, com urgência, para processamento em vara 

competente para julgamento da presente ação. Às providências. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013206-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICELA THIESEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013206-75.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ERICELA THIESEN REU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cuida-se de 

ação de natureza cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido expresso de tutela de urgência proposto por ERICELA 

THIESEN em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP, 

em que pleiteia a realização de procedimento de angioplastia coronariana 

com implante de dois stents. Em 22/10/2019 (id 25307713), consta o 

parecer aprestando pelo N.A.T. nº 2355/2019, afirmação que há urgência 

para o caso devido ao risco de complicações cardíacas, inclusive óbito. O 

pedido liminar foi deferido em 29/10/2019 (id. 25301088), determinando 

imediata realização do procedimento de angioplastia coronariana com 

implante de dois stent em rede privada, cujo valor do procedimento deve 

observar os limites da tabela do plano de saúde, por intermédio do Hospital 

Geral de Cuiabá ou Hospital e Maternidade Santa Helena Cuiabá, que são 

habilitados perante o SUS para admissão do paciente e pós-procedimento, 

se necessário UTI, sob supervisão de profissional da saúde da rede 

pública apto a proceder a avaliação na admissão e anterior alta hospitalar 

do paciente. Em 18/11/2019 (Id 26262462), foi proferida decisão, 

determinando à empresa LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E 

CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA para 

apresentar o custo do procedimento necessário para o restabelecimento 

da saúde do paciente, cujo valor do procedimento deve observar os limites 

do custo apresentado em Juízo, bem como agendar e realizar o 

procedimento. A liminar foi cumprida, sendo efetuado procedimento 

cirúrgico em 06 de janeiro de 2020 (id 28064497). A empresa LACIC – 

LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 
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DO CENTRO OESTE LTDA, apresentou o valor de R$ 18.149,91 (dezoito mil 

e cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) com a 

respectiva prestação de contas (orçamento, autorização de atendimento e 

conta de serviços médico/hospitalares, laudos técnico, e a respectiva nota 

fiscal sob o nº 6999), acostados no id 28064503. O Município de Sinop/MT 

apresentou contestação no id 28120946. O Estado de Mato Grosso, não 

apresentou contestação, embora devidamente citado conforme certidão 

acostada no id. 28442940. Houve replica à contestação (id 29155706). 

Ante a ausência de deposito judicial, em 07/02/2020 (id 29103688) foi 

efetuado o bloqueio judicial – via bacenjud, do valor de R$ 18.149,91 

(dezoito mil e cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) 

junto aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de 

Saúde de Mato Grosso, cujo valor foi devidamente vinculado aos 

presentes autos (id. 29139749). Em 13/02/2020 (id 29185111), foi 

expedido alvará n° 584460-6/2020, no valor de R$ 5.587,00 (cinco mil, 

quinhentos e oitenta e sete reais), em favor de IMPORTADORA E 

EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA Nota fiscal n. 5484, relativo às 

despesas hospitalares. Em 20/02/2020 (id 29481665), foi expedido alvará 

n° 588045-9/2020, no valor de R$ 18.149,91 (dezoito mil e cento e 

quarenta e nove reais e noventa e um centavos), em favor da empresa 

LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA Nota fiscal n. 6999, 

referente ao procedimento de coronariografias pré per e pós angioplastia 

transluminal percutânea com implante de stent farmacológico. Em 

29900917 o Estado de Mato Grosso requereu a intimação da parte autora 

para fornecer documentos para possibilitar a realização de auditoria. Eis o 

relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões 

prejudiciais, passo a análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao 

julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação 

probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. 

Primeiramente ressalto que, muito embora o Estado de Mato Grosso não 

tenha contestado a presente ação, a doutrina e a jurisprudência firmaram 

entendimento de que os efeitos da revelia não atingem a Fazenda Pública, 

para tanto, invocam os fundamentos que protegem os direitos 

indisponíveis. Desse modo, o ente público é titular de direito indisponível 

não sujeito a transação, já que pertence a toda a sociedade brasileira, 

salvo quando houver expressa previsão legal autorizadora da transação, 

o que deveria sinalizar que, em hipótese alguma, seus procuradores 

poderiam deixar de contestar a inicial. Assim, figurando no polo passivo da 

relação processual a Fazenda Pública, mesmo que não conteste o pedido 

ou os pedidos autorais, não sofrerá os efeitos da revelia, por força da 

construção doutrinária e jurisprudencial. Esclarecido este ponto, procedo, 

desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria não 

demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de 

Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a orientação 

jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de 

saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 

que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi 

constituído sobre a forma federativa (art. 60, §4º, I, da CR/88), todos os 

entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam 

a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é 

inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse 

mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente”. Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera pars”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. Intime-se a parte autora para que apresente os 

documentos requeridos no id 29900917. Desde já, e havendo valores 

depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja 

utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do 

necessário alvará de levantamento em favor do Fundo Estadual de Saúde, 

para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade 

(Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade). Sem condenação em 

honorários advocatícios e em custas processuais, em primeiro grau, por 

se tratar de matéria do Juizado Especial da Fazenda Pública (Resolução 

TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019). Havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos à Turma Recursal Fazendária, em atendimento ao 

disposto no Art. 1.010, §3º, do CPC. Transitada em julgado, cumprida a 

sentença, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 20 de março de 2020. Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, Dr. 

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa Aparecida de Souza 

Cavalcante Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011286-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEDENAGUA JOSE DOS REIS NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador da Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011286-51.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: ABEDENAGUA JOSE DOS REIS 

NETO IMPETRADO: COORDENADOR DA SECRETARIA ADJUNTA DE 

UNIDADES ESPECIALIZADAS Vistos, Em que pese o ajuizamento da 

demanda como mandado de segurança, recebo a presente como ação 

ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em 

razão da competência de julgamento deste juízo, bem como tendo em 

consideração a necessidade de dilação probatória. Dessa forma, 

retifique-se no cadastro processual o tipo de ação, bem como o polo 

passivo dos autos, para fazer constar como requeridos o Estado de Mato 

Grosso e o município de origem do paciente, in casu¸o município de 

Cuiabá. 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 à parte 

Requerente os benefícios da justiça gratuita e os benefícios de tramitação 

processual, se o caso. Anote-se. Versam os autos acerca do 

fornecimento dos medicamentos Omalizumabe 150mg e Pregabalina 150mg 

em favor de Abedenagua José Reis Neto, diante do diagnóstico de asma 

grave de difícil controle (CID:J45), sinusite crônica com polipose nasal 

(CID:J32), Dermatite atópica (CID: L20) fibromialgia (CID:M79.7) e dor 

crônica. Quanto ao pedido antecipatório, importante destacar que nos 

Enunciados da III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ em 

18/03/2019, ficaram estabelecidas, dentre outras, as seguintes diretrizes: 

Recomenda-se à parte Autora da ação a busca preliminar sobre 

disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização 

desnecessária. “Enunciado nº 12 - A inefetividade do tratamento oferecido 

pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico 

que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas 

(princípio ativo segundao a Denominação Comum Brasileira) e que 

estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de 

Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo 
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referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a 

necessidade do tratamento com base em medicina de evidências.” 

Enunciado nº 13 - Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de 

medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que 

possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde – SUS, com 

vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas 

terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde 

Pública e Suplementar). Enunciado nº 14 - Não comprovada a ineficácia, 

inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou 

tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido. 

Enunciado nº 15 - As prescrições médicas devem consignar o tratamento 

necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação 

Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum 

Internacional – DCI, o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do 

nome de referência da substância, posologia, modo de administração e 

período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela 

expressamente informada por seu fabricante a justificativa técnica.” Não 

se nega o direito dos necessitados de ter livre acesso à justiça. Mas a 

necessidade deve ser comprovada, e não o contrário. No caso concreto, 

encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico o parecer apresentado 

pelo NAT aponta que: “a) Omalizumabe: Registro na ANVISA: Sim 

Assegurado no SUS: Não Responsabilidade de Atendimento: não há. b) 

Pregabalina: Registro na ANVISA: Sim Assegurado no SUS: Não 

Responsabilidade de Atendimento: não há;” Assim, na esteira do artigo 15, 

§ 7º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e do artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, o juiz não pode conceder provimento jurisdicional que vincule a 

Administração Pública ao fornecimento de uma determinada marca ou 

laboratório de fabricação, se existem à disposição do jurisdicionado 

produtos e insumos com o mesmo perfil de atuação sendo distribuídos nas 

unidades de saúde. Por outro lado, não es verifica nos autos a juntada de 

relatório e solicitação médica recente para os medicamentos solicitados. 

Em relação ao fármaco Pregabalina 150mg, não há qualquer laudo ou 

receita médica indicando a necessidade de ministração do fármaco em 

detrimento dos demais medicamentos ordinariamente fornecidos pelo SUS. 

Já quanto à receita do medicmaneto Omalizumabe 150mg, verifico que 

esta encontra-se desatualizada. Ademais, constato também que a parte 

requerente juntou aos autos negativa administrativa desatualizada (mais 

de três meses da data da emissão) do fornecimento dos medicamentos 

pleiteados, conforme recomendação do Enunciado 03 da III Jornada de 

Direito da Saúde. Assim, determino a emenda da petição inicial (art. 319 e 

art. 321, ambos do CPC), pela juntada da solicitação administrativa 

atualizada dos medicamentos pleiteados, bem como de laudo e receita 

médica atualizada para a prescrição de Omalizumabe 150mg e justificativa 

médica atualizada acompanhada de cópia do prontuário e do histórico 

médico, para a prescrição do medicamento Pregabalina 150mg em 

detrimento dos demais medicamentos dispensados pelo SUS para a 

patologia do autor, devendo esclarecer no laudo se a Parte Autora já 

realizou o uso dos medicamentos, justificar se tal alternativa foi esgotada 

ou se a medicação é inviável ao seu quadro clínico. Porventura haja opção 

por um dos medicamentos dispensados pelo SUS, deverá a parte Autora 

juntar o receituário (observados os critérios da Lei 9.787/1999 e do 

Enunciado 15 do CNJ). Cumpridas as diligências ou decorrido o prazo 

acima, promova-se a imediata conclusão. Intime-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002185-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA SILVA NUNES QUIROGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002185-68.2020.8.11.0015. REQUERENTE: EDILEIA SILVA NUNES 

QUIROGA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 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 a parte 

Requerente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Versam os autos 

sobre fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg em favor da 

gestante Edileia Silva Nunes Quiroga, diante do diagnóstico de trombofilia, 

CID 10 D68.8. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT) para análise e parecer, dado a urgência e relevância do caso, que 

consignou: “A autora está gestante e tem diagnostico positivo para 

trombofilia, necessita fazer uso de enoxaparina, durante a gestação. 

Quanto ao tratamento da patologia no SUS: A enoxaparina foi submetida a 

avaliação da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia 

no SUS. Após análise da CONITEC, foi publicada a Portaria nº 10, de 24 de 

janeiro de 2018, que em seu Art 1° , aduz: - Incorporar a enoxaparina 

sódica 40 mg/ 0,4 mL para o tratamento de gestantes com trombofilia no 

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS Quanto ao registro: A 

enoxaparina tem Registro na ANVISA. Até a presente data, não há 

manifestação do Ministério da Saúde acerca do fornecimento da 

medicação, qual será o ente responsável pela distribuição. O SUS ainda 

não tem protocolo vigente para gestante com Sindrome antifosfolipide. 

Portanto não há como determinar qual será o ente responsável pela 

distribuição.” Pois bem. Nos termos do art. 196 da Constituição da 

República (CRFB/1988), a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

representando, assim, uma garantia constitucional para o indivíduo. Vale 

destacar que o art. 198 da CRFB/1988, ao dispor sobre o Sistema Único 

de Saúde (SUS), estabelece que este será financiado pela União, 

Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade 

solidária dos referidos entes públicos no caso posto nos presentes autos. 

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no 

campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, nos termos 

do inciso, I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990, devendo ser 

assegurado a pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao 

tratamento de que necessitem. Em observância ao princípio da 

universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se, nos termos 

da jurisprudência dominante, que a garantia à saúde se operacionaliza 

quando o Estado, por meio de políticas sociais e econômicas, propicia aos 

necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais adequado 

e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento 

(STJ, Primeira Turma, RMS nº 24197/PR, Relator Ministro LUIZ FUX, 

publicado em 24/08/2010). A necessidade do medicamento resta 

comprovada, tanto por documentos trazidos pela parte Requerente, 

quanto pelo parecer do NAT. Verifico, portanto, haver indícios, à 

saciedade do juízo, no sentido da imprescindibilidade de que o demandante 

tenha acesso ao medicamento pleiteado na presente ação, para a 

manutenção da vida e da integridade física. Presentes, por conseguinte, o 

perigo de dano e a probabilidade do direito elencado no art. 300 do Código 

de Processo Civil. Com tais considerações, em cognição sumária, frente a 

probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo 

de dano, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada, 

para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado. Concedo o 

prazo de até 05 (cinco) dias para cumprimento. Determino, desde pronto, 

que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do 

medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este 

juízo imediatamente. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem 

lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Anoto que 

o Ofício nº 35/2019/GBSES/SES/MT de 19/11/2019, arquivado em 

Gabinete, informa que a medicação sub judice está disponível na Farmácia 

de Alto Custo – SES, com 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 administrativas necessárias para disponibilizar a medicação 

requerida mediante o requerimento pessoal da parte autora, provida de 

documentos pessoais, receita médica e decisão judicial. Desta forma, 

intime-se a parte autora para comparecer até a Superintendência de 

Assistência Farmacêutica do seu Município com os documentos 

atualizados, a fim de que sejam dados os devidos encaminhamentos para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 405 de 622



dispensação da medicação. Ademais, diante 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. Após, deverá a parte informar nos autos o 

fornecimento voluntário do medicamento, através do sistema de saúde 

estadual, no prazo de até 15 (quinze) dias. Em caso de eventual negativa, 

deverá o paciente juntar aos autos documento comprobatório que 

contenha, ao menos, o nome do servidor do Município que o atendeu e o 

motivo do não fornecimento. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 

do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 

389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se 

necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja 

suspeita de ocultação da parte Requerida. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001132-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA CARLINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

C. DE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE OAB - MT0008869A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, Da análise dos autos, verifico que o Juiz que presidia o feito 

nomeou a empresa Cuidar Home Care para atendimento domiciliar da 

paciente Elvira Carlini, cujo valor mensal de R$ 16.750,00 (ID 194.80023, 

de 17/04/2019) e, ainda, julgou procedente em parte o pedido inicial, para 

determinar o Estado de Mato Grosso no fornecimento enquanto for 

necessário do atendimento domiciliar na modalidade home care, ID 

22726385, 19/08/2019. Em ID 22983421, 28/08/2019 e ID 25687768, 

01/11/2019, a parte Autora pugnou pelo fornecimento mensal de 13 (treze) 

latas do suplemento alimentar Nutrison Soya 800g e 30 (trinta) unidades do 

Equipo e 15 (quinze) unidades do frasco e fraldas com tamanho 

adequado. Em ID 25688254, 01/11/2019, pugnou pelo fornecimento dos 

medicamentos alprazolan 2mg, quetiapina 100mg, memantina 10mg, 

espironolactona 25mg, AACU-CHECK FAST CLIX lancetas 102 e 

macrodantina 100mg. Em ID 27969436, 16/01/2020, restou assinalado por 

este Juízo que a não disponibilização dos serviços de home care com os 

medicamentos e insumos serão também objeto de deliberação após o 

prazo de 30 (trinta) dias em razão da auditoria a ser realizada pela 

Secretaria de Estado de Saúde. Em ID 29654946, 27/02/2020, a filha da 

paciente via Defensoria Pública novamente reitera o fornecimento dos 

insumos e medicamentos, bem como a intimação do Município de Primavera 

do Leste para o devido fornecimento. Em ID 30354701, 16/03/2020, 

pugnou pelo descredenciamento da empresa Cuidar Home Care, com 

designada da empresa com o segundo menor orçamento apresentado MR 

Transportes. Em ID 30601163, 23/03/2020, a empresa terceira interessada 

pugnou pela substituição da empresa por outra. Pois bem. Quanto aos 

pedidos formulados em ID 29654946, 27/02/2020; ID 30354701, 

16/03/2020; e, ID 30601163, 23/03/2020, serão deliberados 

oportunamente, aguarde-se perícia a ser designada. De mais em mais, 

defiro a realização de bloqueio via sistema Bacen Jud para garantir o 

pagamento da prestação de serviço de atendimento domiciliar na 

modalidade home care no valor de R$ 21.445,00 referente a NF 102, do 

período de 01/12 a 31/12/2019 e R$ 21.445,00 referente a NF 102, do 

período de 01/01 a 31/01/2020 (ID 29462327, 20/02/2020. Fica a parte 

Requerida intimada a fazer o depósito voluntário no prazo de até 05 

(cinco) dias em conta à disposição do Juízo. Sem o pagamento voluntário, 

converto os valores constritos por meio do sistema Bacen Jud em penhora 

e procedo à transferência para conta vinculada ao juízo. Porém, deve o 

terceiro interessado prestar contas dos serviços de atendimento 

domiciliar, com identificação pormenorizada dos serviços realizados, 

individualizando seus custos (atendimento profissional humano, 

equipamentos hospitalares, medicamento, material, entre outras 

despesas), em planilha objetiva. Deve atentar-se que toda e qualquer 

despesa deverá conter notas fiscais em nome do paciente, em ordem 

cronológica, de todos os produtos e serviços a serem pagos com os 

recursos do Estado, bem como nos casos excepcionais, em que for 

necessária a utilização de recibo, é obrigatório o nome completo, CPF, 

endereço da pessoa que emitir e a descrição do produto /serviço. E ainda, 

o atendimento profissional – médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapia, 

fonoaudiologia, psicólogo, deverão ser discriminados o valor individual de 

cada atendimento ou se contrato fixo o seu custo mensal, comprovando a 

sua realização. Sobrevindo os valores e cumprido o determinado, 

expedir-se-á o competente alvará ao credor ora estabelecimento 

prestador do serviço de atendimento domiciliar – home care. Lado outro, 

trata-se de fornecimento de atendimento de home care, de forma 

permanente, contínua, ininterrupta, por prazo indeterminado, cuja 

internação domiciliar decorre de ordem judicial sem a avaliação do médico 

regulador no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, sem êxito na 

realização de auditoria a ser realizada pela Secretaria de Estado de 

Saúde, razão pela qual entendo imprescindível a realização de nova 

avaliação do paciente para apurar a atual prestação de serviço de 

assistência home care e, em caso de indicação técnica para a 

manutenção da internação domiciliar (home care), qual o nível de 

assistência e cuidado indicados para situação específica. Para tanto, e 

como diligência do Juízo, autorizo empresa diversa da atual prestadora de 

serviço de home care a avaliação da indicação de internação domiciliar 

(home care), que deverá ser realizada na residência da parte Autora, 

tendo em vista seu estado de saúde e por estar em situação de home 

care. Descreva, caso haja, outros aspectos que julgar relevantes. 

Intimem-se todas as empresas de home care que estão fornecendo o 

atendimento domiciliar nas demandas judiciais que tramitam neste Juízo 

(K.I. Caetano de Moura; Domiciliar Saúde; C. de Souza; Daily Care; MR 

Trans; Vita Home; Home Care Sinop; GW Saúde; Pronto Clínica Sociedade 

de Profissionais da Saúde; Help Home Care; Help Vida; Carmed Care 

Resgate Ltda; A.P.I. Serviços de Atenção à Saúde Ltda) para 

conhecimento e manifestem interesse, caso haja – solicitando neste Juízo 

a listagem dos processos em questão. A presente decisão servirá de 

autorização, dispensada a expedição de mandado. Sem prejuízo, faculto 

manifestação à atual prestadora de serviço, para que revendo o custo 

mensal, apresente novo custo e proposta de valores do atendimento de 

home care discutido nestes autos, ressaltando que a deliberação dar-se-á 

oportunamente. À Secretaria para as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008277-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. R. D. S. (TESTEMUNHA)

AMANDA RONDON DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

WINNE NATHALLI FALKIEWICZ OAB - RO10393 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008277-04.2020.8.11.0002. TESTEMUNHA: L. H. R. D. S., AMANDA 

RONDON DA SILVA TESTEMUNHA: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cuida-se 

de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de 

urgência,  objet ivando o fornecimento do medicamento 

Spinrasa(nusinersena), em face do diagnóstico de Atrofia Muscular 

Espinhal (AME). Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, 

verifico que a conclusão do parecer apresentado pelo NAT nº 0399/2020, 
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aponta que: “Registro na ANVISA : Sim Quanto a Receita médica: Consta 

Receita Válida Assegurado no SUS: Sim. Quanto à urgência: É urgente. 

Critérios de Exclusão: Serão excluídos deste Protocolo pacientes que 

apresentem: · Necessidade de ventilação mecânica invasiva permanente, 

entendida como 24 horas de ventilacão/dia, continuamente, por = 21 dias 

10; · Sinais ou sintomas de AME 5q compatíveis com o subtipo 1A ou 0; ou 

seja, manifestações clínicas presentes ao nascimento ou na primeira 

semana após o nascimento; OU · Sinais ou sintomas de AME 5q 

compatíveis com os subtipos II, III ou IV; ou seja, surgimento de 

manifestações clínicas após os seis meses de idade e controle cefálico 

presente”. Em atenção aos autos, verifico que o laudo médico juntado é 

datado de 06/11/2019. O Art. 328, §3º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (CNGC), que dispõe: “§3º Quando 

da propositura da ação judicial envolvendo a assistência à saúde é 

necessário que a petição inicial seja devidamente instruída, tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

“COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE” da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Diante disso, determino a intimação da parte 

autora, através de seu procurador, para, EM PRAZO EXÍGUO EMENDAR A 

INICIAL, colacionando aos autos laudo médico atualizado que comprove o 

agravo alegado, bem como que indique o tipo do respirador utilizado na 

manutenção do tratamento do paciente, sob pena da sintomática aplicação 

do disposto no parágrafo único do art. 321 da Lei 13.105/15. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após, conclusos para 

deliberação. Às providências. Cumpra-se, com urgência. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000865-93.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO FRANCISCO DE MELLO (AUTOR(A))

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000865-93.2019.8.11.0022. AUTOR(A): PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, JERONIMO FRANCISCO DE 

MELLO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - 

MT Vistos, Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em 

discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela 

Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública). Trata-se de ação 

ajuizada pelo Ministério Público em favor do paciente Jerônimo Francisco 

de Mello, em face do Estado de Mato Grosso e município de Pedra Preta, 

objetivando a concessão de tutela de urgência para que os Requeridos 

sejas compelidos ao fornecimento do atendimento domiciliar na modalidade 

“home care”. Conforme Parecer do Núcleo de Apoio Técnico/NAT está 

bem estabelecida a indicação de cuidados domiciliares e tratamento por 

equipe multidisciplinar. Em ID nº 26882533, decisão que postergou a 

análise da tutela de urgência para determinar a realização, por parte dos 

requeridos, de visita domiciliar, por meio de equipe multiprofissional da 

Secretaria de Saúde, e posterior elaboração de relatório circunstanciado 

do quadro clínico do autor, apontando a imprescindibilidade do serviço de 

“Home Care”, bem como a possibilidade de inclusão na rede de atenção 

básica domiciliar. Em ID nº 28704849, consta relatório da equipe 

multiprofissional. Após, em ID nº 29637178, o réu Estado de Mato Grosso 

colacionou documentos comprobatórios de que a parte autora, Jerônimo 

Francisco de Mello, foi admitido em Home Care de complexidade média, na 

data de 17/09/2019, encontrando-se em atendimento custeado pelo Estado 

desde então. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Em análise 

dos autos, há de se constatar que o paciente encontra-se devidamente 

atendido em seu domicílio, por meio de modalidade de atendimento por 

home care, conforme requerido em sede de petição inicial, não havendo 

necessidade de intervenção deste Juízo para continuidade do tratamento, 

pelo que a presente demanda perdeu o objeto, acarretando a falta de 

interesse superveniente. Registra-se que, após a juntada dos documentos 

comprobatórios do tratamento em 27 de fevereiro do corrente ano, não 

houve manifestação da parte autora que indique a não prestação do 

serviço de saúde. Posto isso, julgo extinto o presente feito, com fulcro no 

artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Sem despesas ou honorários, 

diante da gratuidade da justiça anteriormente deferida. Havendo recurso 

das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016192-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. P. C. (AUTOR(A))

LUCIENE PONTES CORSINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016192-41.2019.8.11.0002. AUTOR(A): LUCIENE PONTES CORSINI, M. H. 

P. C. REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JUARA Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de natureza cominatória para cumprimento de obrigação 

de fazer com pedido expresso de tutela antecipada de urgência, proposta 

por MATHEUS HENRIQUE PONTES CONSTANT, menor, diagnosticado com 

transtorno do espectro autista (TEA) moderado/grave (CID-10.F84.0), 

neste ato representado por sua mãe Luciene Pontes Corsini, em face do 

Município de Juara/MT e Estado de Mato Grosso, visando compelir os 

requeridos a fornecerem Consulta com neurologista pediátrico, exames 

neurológicos (ressonância magnética de crânio e eletroencefalograma), o 

medicamento RISPERIDONA e a alimentação NUTRI MED DEXTRIN 400 gr. 

-sem sabor, FORTINI 400 gr-sem sabor, FORTINI MULT FIBER 200 ml – sem 

sabor, CUBITAN 200ml – sabor baunilha. Em 31/05/2018 (id.25551269 pag. 

01) os autos foram recebidos pelo Magistrado de plantão na comarca de 

origem, em que determinou a remessa de cópia dos autos para apreciação 

pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico com urgência. Em id.25551269 pag. 

10, foi acostado o Parecer Técnico N.A.T. nº 0939/2018, que informou 

que, em análise aos autos, concluiu que há necessidade de consulta com 

neuropediatra, RNM de crânio e EEG. Não foram encontradas solicitações 

de suplemento alimentar, e não foi relatada a perda de peso. Não foram 

encontrados no SISREG a solicitação de EEG. Em 06/06/2018 (id. 

25551269 pág. 59), o pedido liminar foi deferido pelo juiz que presidia o 

feito à época sendo determinado aos requeridos para, no prazo de 15 

dias, forneçam ao autor, o tratamento fora do domicilio consistente em 

consulta com NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO E EXAMES NEUROLÓGICOS 

(ressonância magnética de crânio e eletroencefalograma), bem como o 

medicamento RISPERIDONA e os suplementos nutricionais NUTRI MED 

DEXTRIN 400 gr-sem sabor, FORTINI 400 gr-sem sabor, FORTINI MULT 

FIBER 200 ml – sem sabor, CUBITAN 200ml – sabor baunilha, conforme 

prescrição médica sob pena de multa e/ou bloqueio de verbas públicas. 

Em 12/06/2018 (id 25551276 - pág. 72), o Município de Juara/MT acostou 

aos autos informação que na data de 11/06/2018 houve a liberação, via 

Estado, para realização do procedimento, agendado para o dia 

25/06/2018. junto ao Instituto de Ressonância Magnética de Cuiabá e 

requereu a apresentação da receita médica para providenciar a 

medicação e suplementos ao paciente. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação (id 25551276 - pág.76/83). Houve réplica (id 

25551280 - pág. 84/160). O Município de Juara/MT apresentou 

contestação em id 25551280 – pág. 92/100). A parte autora apresentou 

impugnação em id 25551280 – pág. 102/110) Em 30/07/2018 (id 25551288 

- pág.111/116), a parte autora informou o não cumprimento da liminar e 

pugnou pelo bloqueio de verbas públicas para custear o tratamento do 

menor, tendo apresentado orçamentos. Em 24/08/2018 reiterou o pedido 

de bloqueio (páginas: 119/124). Em id 25551642, pág. 139, consta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 407 de 622



intimação pessoal da parte autora para manifestar sobre o cumprimento da 

ordem judicial, tendo ela informado no id 25551648 pág. 145, que vem 

recebendo a medicação (alimentação especial + Risperidona) como fora 

determinado nos presentes autos. Em 06/05/2019 (id 25551648 – pág. 

148/149) o Parquet no presente feito como custos juris, opinou pelo não 

acolhimento das preliminares suscitadas pelos requeridos e requereu a 

intimação das partes a se manifestarem acerca das provas que 

pretendem produzir e após, por nova vista. Os autos vieram de declínio de 

competência para este juízo (id 25551648 – pag. 153). Em 31/10/2019 (id. 

25631041), foi acostado Parecer Técnico expedido pelo N.A.T. sob o nº 

2411/2019, sobre a solicitação de consulta com neurologista infantil, 

informando que o procedimento solicitado é de caráter eletivo. Eis o relato. 

Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, 

passo a análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao julgamento 

antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na 

forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. Procedo, desde logo, ao 

julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação 

probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. Sobre o 

mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a 

disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição 

Federal ao estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, 

entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 

60, §4º, I, da CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população 

de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto 

Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da 

saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos 

artigos 16 a 19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o 

Sistema Único. Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado 

no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, 

Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que 

entendeu: “Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária 

dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente”. Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera pars”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. A prescrição médica deverá ser atualizada a cada 03 

(três) meses, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da 

Saúde do Conselho Nacional de Justiça, sob pena da perda de eficácia 

desta decisão. Ainda, determino, desde pronto, que, quando da 

necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora 

deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente. Em 

caso de descumprimento deverá a parte interessada ajuizar incidente de 

cumprimento de sentença exclusivamente digital, com o devido traslado 

tão somente das peças necessárias, fazendo referência ao número deste 

processo. Considerando que o orçamento público não pode estar a 

serviço da indústria farmacêutica, nem refém de fornecedores ou nomes 

comerciais, o fornecimento dos medicamentos prescritos deverá observar 

seu princípio ativo, preferencialmente por seu equivalente genérico. Desde 

já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente 

feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo 

a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do Fundo 

Estadual de Saúde, para tanto deve informar nos autos os dados 

bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e 

Titularidade). A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Sem custas processuais (Art. 3º, 

inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se 

tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, 

deixo de atribuí-los à parte sucumbente. Havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. 

P. R. I. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 28 de março de 2020. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

de Várzea Grande Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa 

Aparecida de Souza Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000165-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Ministério Público de Cláudia-MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000165-46.2020.8.11.0002. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

CLÁUDIA-MT, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CLAUDIA Vistos, Cuida-se de 

Ação Civil Pública por Obrigação de Fazer para fornecimento de 

procedimento cirúrgico proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, em favor de JOSÉ MEDINA FATTORE em face do 

MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, em que afirma 

ser portador de doença denominada Insuficiência Mitral Grave (CID-I340), 

em decorrência disso necessita do procedimento cirúrgico denominado 

Troca Valvar Mitral. Em 05/01/2020 (id 27786911), foi determinada a 

manifestação do N.A.T., vez que o laudo médico (ID. 27780321), onde não 

consta risco de morte. Em 22/01/2020 (id28262721) foi acostado Parecer 

Técnico expedido pelo Núcleo de Apoio Técnico N.A.T. sob o nº 

0145/2020, sendo informado que consta dos autos relatório médico e 

cópia de Laudos de exames que atestam a existência do agravo alegado e 

que pode haver risco de perda de oportunidade. O evento de morte súbita 

é verossímil, assim como outros eventos cardiológicos adversos, sendo 

recomendado que o procedimento seja providenciado com brevidade, 

diante do risco de vida. O pedido liminar foi deferido em 28/01/2020 (id. 

28262545), sendo determinado aos requeridos que providenciem, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a inclusão do autor na Central 

de Regulação para realização de cirurgia cardíaca para troca valvar mitral, 

que deverá ser realizada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em hospital 

da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete. O 

Município de Claudia/MT, apresentou contestação (id29258118). Em 

21/02/2020 (id29548829), o representante do Ministério Publico 

apresentou impugnação à contestação e pedido de bloqueio do valor de 

R$ 219.446,00 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e quarenta e seis 

reais), para realização do procedimento cirúrgico denominado TROCA DA 

VALVA MITRAL, expedindo-se alvará de levantamento diretamente em 

favor da unidade hospitalar responsável pela realização do procedimento, 

qual seja Hospital Santo Antônio, no município de Sinop/MT, bem como os 

demais procedimentos que se fizerem necessários, consoante pedido 

inicial e documentos que já instruem os autos. O Estado de Mato Grosso 

não ofereceu contestação. Em 27/03/2020 (id. 30763427), o foi noticiado 

nos autos o cumprimento da liminar, com a internação do paciente, ora 

autor Hospital Geral de Cuiabá/MT, pelo SUS na data de 26/03/2020, com 

vistas ao tratamento necessário. Eis o relato. Decido. Sem nulidades a 

sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da 

questão meritória. Primeiramente ressalto que, muito embora o Estado de 

Mato Grosso não tenha contestado a presente ação, a doutrina e a 

jurisprudência firmaram entendimento de que os efeitos da revelia não 

atingem a Fazenda Pública, para tanto, invocam os fundamentos que 

protegem os direitos indisponíveis. Desse modo, o ente público é titular de 
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direito indisponível não sujeito a transação, já que pertence a toda a 

sociedade brasileira, salvo quando houver expressa previsão legal 

autorizadora da transação, o que deveria sinalizar que, em hipótese 

alguma, seus procuradores poderiam deixar de contestar a inicial. Assim, 

figurando no polo passivo da relação processual a Fazenda Pública, 

mesmo que não conteste o pedido ou os pedidos autorais, não sofrerá os 

efeitos da revelia, por força da construção doutrinária e jurisprudencial. 

Esclarecido este ponto, procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do 

mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 

355, I do Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a 

orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito 

fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer 

no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse 

Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), 

todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - 

receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. 

Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo 

esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente’. Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido na inicial, 

como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o relatório 

médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada foram 

suficientes para a convicção “inaudita altera pars”, já que naquela ocasião 

ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando concretamente 

sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero que, nesse 

momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser convertida 

em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o cumprimento da 

obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi efetivamente 

cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da fase de 

cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades de 

eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito foi 

aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido deva 

ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da “res 

in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma 

do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Ficam os demandados obrigados à 

prestação dos procedimentos clínicos que se fizerem necessários e que 

estiverem comprovadamente relacionados ao caso dos autos. Nesse 

mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem 

“astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento 

de sentença pelo exaurimento da prestação visada. A presente sentença 

não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, II, do 

CPC. Sem custas e honorários, na forma do art. 18 da LACP. Havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se 

baixa e arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 28 de março 

de 2020. Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Publica de Várzea Grande Dr. JOSÉ LUIZ LEITE 

LINDOTE, para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/1995. Ericléa Aparecida de Souza Cavalcante Juíza Leiga

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004270-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004270-71.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: DEPARTAMENTO DE AGUA E 

ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE EXECUTADO: JORGE LUIZ 

DA SILVA Visto... Trata-se de Mandado de Intimação, com a finalidade de 

informar à parte autora na pessoa de seu Diretor Presidente a 

necessidade do prosseguimento ao feito, no prazo de (cinco) dias, com a 

advertência de que o não atendimento da referida ordem judicial, implicaria 

em extinção do processo sem resolução do mérito. Devidamente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, a requerente deixou transcorrer o 

prazo, conforme se vê em certidão de Id. 23190457. É o sucinto relatório. 

Fundamento. Decido. Dessa forma, verifico que a parte requerente não 

pretende dar continuidade ao feito. Posto isto, não há mais questões a 

serem dirimidas nesta ação. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, inciso III, 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, 16 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004317-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE APARECIDA DE ARRUDA COSTA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004317-45.2017.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JUCILENE APARECIDA DE 

ARRUDA COSTA Visto... Trata-se de Mandado de Intimação, com a 

finalidade de informar à parte autora na pessoa de seu Diretor Presidente 

a necessidade do prosseguimento ao feito, no prazo de (cinco) dias, com 

a advertência de que o não atendimento da referida ordem judicial, 

implicaria em extinção do processo sem resolução do mérito. Devidamente 

intimada para dar prosseguimento ao feito, a requerente deixou 

transcorrer o prazo, conforme se vê em certidão de Id. 23190465. É o 

sucinto relatório. Fundamento. Decido. Dessa forma, verifico que a parte 

requerente não pretende dar continuidade ao feito. Posto isto, não há mais 

questões a serem dirimidas nesta ação. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, 

inciso III, 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, 16 de janeiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004377-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CUMMINS BRASIL LIMITADA (EMBARGANTE)

LUIZ TADASHI YAMASHITA (EMBARGANTE)

CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA 

(EMBARGANTE)

RICARDO CHUAHY (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES OAB - SP112499 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (EMBARGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Visto... CUMMINS VENDAS E SERVIÇOS DE MOTORES E GERADORES 

LTDA, qualificada nos autos em epígrafe, propôs “Embargos à Execução 

Fiscal” em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na 
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peça primeira, com apoio em vários documentos, objetivando, em síntese, 

o cancelamento da inscrição na Dívida Ativa (título executivo) ante à total 

insubsistência dos débitos em cobrança. O feito tramitou normalmente até 

que aportou nos autos a peça de Id. 17326329, noticiando que a CDA foi 

baixada e requerendo a extinção. É a síntese do necessário. Decido. 

Tendo o débito exequendo sido baixado, conforme atestam os 

documentos carreados aos autos, com fulcro no art. 26, da Lei 6830/80, 

declaro extinta esta execução. Sem custas, por outro lado condeno a 

parte embargada aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos previstos no art. 85 § 2° do 

CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006542-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA RAINHA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006542-04.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: ROSALIA RAINHA DOS 

SANTOS EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

em correição. Avulta-se dos autos que os valores devidos pela executada 

foram devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de Pequeno Valor 

ou Precatório pendente de pagamento, não havendo razões para o 

prosseguimento da fase de execução. É a síntese do necessário. Decido. 

Posto isso, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (Ids. 29253151 e 29253152), de acordo com os 

dados bancários indicados nos autos (Id. 23478449). Intime-se a parte 

exequente para que tome conhecimento desta decisão (CNGC, artigo 450, 

§ 3º). Sem custas e honorários. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005571-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZELITA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005571-53.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: ZELITA PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos em 

correição. Avulta-se dos autos que os valores devidos pela executada 

foram devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de Pequeno Valor 

ou Precatório pendente de pagamento, não havendo razões para o 

prosseguimento da fase de execução. É a síntese do necessário. Decido. 

Posto isso, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (Ids. 29221203 e 29221205), de acordo com os 

dados bancários indicados nos autos (Id. 29307667 ). Intime-se a parte 

exequente para que tome conhecimento desta decisão (CNGC, artigo 450, 

§ 3º). Sem custas e honorários. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007047-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007047-29.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: JORGE GONCALVES 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em 

correição. Avulta-se dos autos que os valores devidos pela executada 

foram devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de Pequeno Valor 

ou Precatório pendente de pagamento, não havendo razões para o 

prosseguimento da fase de execução. É a síntese do necessário. Decido. 

Posto isso, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (Ids. 29244899 e 29244897), de acordo com os 

dados bancários indicados nos autos (Id. 20132568). Intime-se a parte 

exequente para que tome conhecimento desta decisão (CNGC, artigo 450, 

§ 3º). Sem custas e honorários. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000953-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARIA VIEIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000953-31.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MARINA MARIA VIEIRA DA 

COSTA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos em correição. Da análise dos documentos que acompanham a 

inicial, constata-se que a procuração juntada aos autos não foi 

devidamente assinada pela parte autora/exequente, sendo utilizado a 

técnica de colagem (RECORTE DE ASSINATURA EM PDF E COLAGEM NA 

PROCURAÇÃO), bastando para tal constatação a ampliação da assinatura 

constante na procuração (Id. 11704191). Assim, intime-se a parte 

reclamante/exequente, por seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, juntar o instrumento de mandato conferindo poderes especiais ao 

patrono (receber e dar quitação - nessa ordem - CNGC, artigo 450; CPC, 

artigo 105), a fim de viabilizar a expedição do alvará judicial, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO. Após, imediatamente conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, data registrada no 

Sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007547-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARENITA DA SILVA ROSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007547-95.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: MARIA ARENITA DA SILVA 

ROSSI EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

em correição. Da análise dos documentos lançados nos autos, 

constata-se que a parte exequente é pessoa não alfabetizada (Id. 

10136423). Assim, intime-se o advogado da parte exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar o instrumento procuratório conferindo-lhe 

poderes especiais, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas 

(CC, art. 595), a fim de viabilizar a expedição do alvará, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO. Após, imediatamente conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no Sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1018611-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1018611-34.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): MARIA CLARA FERNANDES Requerido: 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para que manifeste sobre o laudo pericial, 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, 30 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014846-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVACI DE PAULA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1014846-55.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: ALVACI DE PAULA SOUZA Requerido: 

REQUERIDO: 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 que manifeste sobre o laudo pericial, 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, 30 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011432-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS LEAL DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1011432-49.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): ANDRE LUIS LEAL DA COSTA 

Requerido: REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para que manifeste sobre o laudo pericial 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, 30 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006516-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO CORREA DA COSTA (EXEQUENTE)

VILMA VASCONCELOS SOARES (EXEQUENTE)

JOSETTE ANTONIA NASSARDEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1006516-40.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: JOSETTE ANTONIA 

NASSARDEN, MARCO AURELIO CORREA DA COSTA, VILMA 

VASCONCELOS SOARES Requerido: EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO 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, manifestar sobre a 

impugnação 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, 30 de março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014713-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014713-13.2019.8.11.0002. AUTOR(A): CAMILA FERREIRA COSTA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, CAMILA 

FERREIRA COSTA, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente 

“ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente com pedido de 

tutela de evidência” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando o recebimento do 

benefício previdenciário. A petição inicial veio instruída com procuração e 

documentos. A realização de perícia médica judicial concluiu pelo 

reconhecimento da redução da capacidade funcional da requerente. 

Citado, o Instituto apresentou contestação e se manifestou sobre o laudo 

pericial. A parte autora concordou com o laudo pericial e pugnou pela 

procedência do pedido. Os autos vieram declinados do TRF1. É o breve 

relatório. Fundamento. DECIDO. Por primeiro, anoto que há prescrição 

somente das parcelas mensais atingidas pelo quinquênio legal. Infere-se 

do laudo pericial que a parte requerente “comprovou ter sofrido acidente 

motociclístico em setembro de 2016 com fratura do joelho esquerdo. As 

alterações funcionais determinam emprego de maiores esforços (mínimos) 

para o desempenho de sua atividade laborativa. Habitual, em caráter 

definitivo.” Ou seja, redução da sua capacidade funcional permanente, 

mas que não a incapacita para a atividade laboral. A lesão sofrida, 

portanto, embora parcialmente, limitou fisicamente a parte autora 

permanentemente, de sorte que, em que pese não ser o caso de 

aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, faz jus ao benefício de 

auxílio acidente, mesmo porque o nexo de causalidade é fato 

incontroverso nos autos. Os requisitos para a concessão do benefício do 

auxílio acidente estão contemplados no artigo 86 da Lei 8.213/91, que 

dispõe: "Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” No mesmo sentido 

é o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA (MECÂNICO) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 

DA LEI Nº 8.213/91 (CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO - ACIDENTE ) – 

PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – 

RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF– QUE OS ÍNDICES PARA 

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO 

JULGADOR – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do 
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auxílio - acidente ao segurado como indenização, quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia. (Artigo 86). 2.Quanto a correção monetária, 

bem como os juros de mora, determina que os índices para atualização do 

débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 3. 

Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de 

acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, 

observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (N.U 

0003317-15.2014.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). O benefício de auxílio acidente 

é o correto, uma vez que a autora não está impossibilitada de exercer 

outra atividade laborativa de forma permanente ou temporária. No que 

tange à conversão do auxílio-doença previdenciário concedido à parte 

requerente pelo período de 24/09/2016 até 01/01/2018 para auxílio 

doença-acidentário, procedente a pretensão considerando que a autora 

se submetia a tratamento de lesão de membro superior esquerdo desde a 

época. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

e condeno o réu à conversão do auxílio-doença previdenciário outrora 

concedido à parte autora para auxílio-doença acidentário e ao pagamento 

de auxílio acidente no percentual de 50% de seu salário de benefício, nos 

termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem como o abono anual, previsto 

no art. 4º do mesmo diploma legal. Defiro a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e 

determino a imediata instauração do benefício, pois este tem caráter 

alimentar. Expeça-se ofício à autarquia, o qual deverá ser cumprido na 

pessoa do gerente executivo da equipe de atendimento de demandas 

judiciais. O auxílio acidente é devido desde a data fixada pelo perito judicial 

como de início da incapacidade da parte autora, a qual seja 24/09/2016, 

com base em seu salário da época. Deverão ser compensados os valores 

eventualmente pagos a título de benefícios previdenciários homônimos aos 

acidentários ora concedidos, atualizando-se os atrasados e, no caso de 

desconto de homônimos, as diferenças, devendo haver correção 

monetária. São devidos juros de mora a partir da citação. A correção 

monetária incidirá com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se 

aplicará o IPCA-E, desde a data fixada a sentença. Bem como, os juros da 

mora serão de 0,5% ao mês, com base na redação dada pela Lei nº 

11.960/09). 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, 

parágrafo 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). Transitada em julgado a decisão, à parte autora para requerer o 

que de direito. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE QUIRINO PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA CURVO OAB - MT4254/O-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE VITOY CURVO OAB - MT19260/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000080-94.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROSIMEIRE QUIRINO 

PEREIRA Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no 

prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao recurso tempestivamente 

protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 30 de 

março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009096-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. V. B. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT11327-A (ADVOGADO(A))

MARCEL FREITAS DE ALMEIDA OAB - 018.999.971-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

Vistos em correição. Analisando os autos, constato que o impetrante 

informou ter distribuído a ação erroneamente na primeira instância, 

pugnando pela desistência do presente mandamus (ID n. 30742583). 

Segundo dicção do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial, sendo desnecessária a 

anuência da autoridade coatora. Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. 

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe. P.R.I.C. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do 

Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009392-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETH DIAS DE ARRUDA AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009392-31.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: BERNADETH DIAS DE ARRUDA 

AMORIM EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos em correição. Avulta-se dos autos que os valores devidos 

pela executada foram devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de 

Pequeno Valor ou Precatório pendente de pagamento, não havendo 

razões para o prosseguimento da fase de execução. É a síntese do 

necessário. Decido. Posto isso, JULGO EXTINTA a presente execução, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos 

valores depositados em juízo (Ids. 29216071 e 29216074), de acordo com 

os dados bancários indicados nos autos (Id. 29307678 ). Intime-se a parte 

exequente para que tome conhecimento desta decisão (CNGC, artigo 450, 

§ 3º). Sem custas e honorários. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Processo n.º 1002758-87.2016.811.0002 Vistos, etc. Ao exame dos 

autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de intimado/citado, 

deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, conforme 

certificado à f. 58. Ante a ausência de contestação, declaro a revelia do 

Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no entanto, o 

efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

344/NCPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/NCPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 

interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 
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único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/NCPC (caput e 

parágrafo único): “... O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/NCPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Processo n.º 1002758-87.2016.811.0002 Vistos, etc. Ao exame dos 

autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de intimado/citado, 

deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, conforme 

certificado à f. 58. Ante a ausência de contestação, declaro a revelia do 

Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no entanto, o 

efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

344/NCPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/NCPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 

interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 

único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/NCPC (caput e 

parágrafo único): “... O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/NCPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006183-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BATISTA CAMPOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

GRAZIELLE DE CAMPOS ROSSATO OAB - MT25000/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 SENTENÇA Processo: 

1006183-88.2017.8.11.0002. AUTOR(A): ANDREIA BATISTA CAMPOS 

DOS SANTOS REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. ANDREIA 

BATISTA CAMPOS DOS SANTOS, qualificada nos autos em epígrafe, 

propôs, “Reclamação Trabalhista” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, porque, segundo alega, foi contratada temporariamente por 

intertício de seis em seis meses e logo após, renovado por igual período, 

entre a data de 01/05/2013 à 13/01/2017, para laborar como Técnico de 

Nível Superior, desempenhando seu trabalho no Pronto Socorro Municipal 

de Várzea Grande. Sustenta que fora dispensada em 13/01/2017, sem 

contudo, receber as verbas rescisórias a que tem direito. Requer, assim, o 

processamento da ação para, ao final, julgá-la procedente para que seja 

reconhecido o vínculo empregatício, com a condenação do 

Município/requerido ao pagamento de verbas trabalhistas. Pretende ainda 

a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e materiais. A 

inicial veio instruída com os documentos. O município deixou decorrer o 

prazo legal sem apresentar contestação, consoante a certidão do ID 

12355006.. Decretada a revelia e intimadas as partes para apresentarem 

as provas que pretendem produzir no ID 18897033. A requerente 

manifestou que não mais há provas a serem produzidas no ID 19561915 e 

o requerido manifestou que não apresentou defesa no prazo legal, 

contudo, a doutrina e a jurisprudência afirmam a impossibilidade de 

aplicação do efeito material da revelia contra Fazenda Pública, em razão 

de que os direitos e interesses defendido por ela em juízo são 

indisponíveis, pugnado pela improcedencia dos pedidos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, nos termos do art. 355, I, do Novel Código de Processo Civil, por 

não depender a causa de maior dilação probatória. Objetiva-se, nesta 

ação, como já relatado, o recebimento do FGTS e outras verbas 

decorrente do trabalho de enfermeira no período compreendido de 

01/05/2013 a 13/01/2017, através de contrato administrativo temporário. 

Segundo prevê o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os 

casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, consoante prescreve o 

inciso IX do mesmo artigo 37 da CF/88. O doutrinador Alexandre de 

Moraes ao estudar o tema, ensina que: "...três são os requisitos 

obrigatórios para a utilização dessa exceção, muito perigosa, como diz 

Pinto Ferreira, por tratar-se de uma válvula de escape para fugir à 

obrigatoriedade dos concursos públicos, sob pena de flagrante 

inconstitucionalidade: excepcional interesse público; temporariedade da 

contratação; hipóteses expressamente previstas em lei" (Direito 

Constitucional, 16ª edição, Atlas, 2004, p. 332/333). E que: "A última 

categoria é a dos servidores públicos temporários, os quais, na verdade, 

se configuram como um agrupamento excepcional dentro da categoria 

geral dos servidores públicos. A previsão dessa categoria especial de 

servidores está contemplada no art. 37, IX, da CF, que admite a sua 

contratação por tempo determinado para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público. A própria leitura do texto 

constitucional demonstra o caráter de excepcionalidade de tais agentes. 

Entretanto, admitido o seu recrutamento na forma da lei, serão eles 

considerados como integrantes da categoria geral dos servidores 

públicos" (obr. cit., p. 482). Da leitura dos autos, observa-se que a 

contratação da requerente na função de enferimeiro mais de 3 anos, isto 

é, de caráter “permanente”, desvirtua a finalidade dos contratos 

temporários, sendo, portanto nulos. Os documentos que embasaram o 

pleito inicial impõem o reconhecimento da existência do vínculo de trabalho 

(contrato temporário de prestação de serviço) firmado entre o requerido e 

o requerente, com a efetiva prestação de serviços consoante se denota 

dos documentos que instruíram os autos. A existência desse vínculo, 

celebrado e prorrogado inúmeras vezes pela Autarquia 

Municipal/requerido, à revelia das imposições do art. 37, II da Constituição 

Federal, caracteriza a obrigação de recolhimento das verbas fiscais e 

tributárias inerentes ao interesse público indisponível, entre estas o 

recolhimento do FGTS, de caráter constitucional. Não se pode duvidar que 

a contratação temporária visa atender necessidade de excepcional 

interesse público, celebrada nos termos do inciso IX, do art. 37 da 

Constituição Federal, resultando inconteste o dever administrativo de 

pagamento da verba constitucional alusiva ao FGTS, na forma 

estabelecida pelo art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. Entendo que neste caso 

deve ser aplicada a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, que 

confere aos contratados apenas o direito à percepção das horas 

trabalhadas e depósitos do FGTS. “A contratação de servidor público, 

após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra 

óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao 

pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas 

trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores 

referentes aos depósitos do FGTS.” (Súmula nº 363 do TST) Nesse 

sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONTRATO TEMPORÁRIO 

- VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO - VERBAS INDENIZATÓRIAS - 

NULIDADE DO VÍNCULO LABORAL - APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE 

SÚMULA N. 363 DO TST - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - INEXISTENTES - DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o 

enunciado de Súmula n. 363 do TST, em se tratando de contratação 

temporária, o vínculo do apelante para com a administração é 

jurídico-administrativo e não trabalhista, razão pela qual o pleito de verbas 

trabalhistas não pode ser recepcionado, sendo cabível a recorrente 

apenas e tão somente a percepção dos valores correspondentes ao 

FGTS. Não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, 

uma vez que estes não foram demonstrados nos autos. (TJMT, Ap, 

111625/2010, DR.ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA 
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CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/03/2012, Data da publicação no 

DJE 27/03/2012). “APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ORDINÁRIO ORIUNDO 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL EM RECLAMAÇÃO QUE DETERMINA A APRECIAÇÃO DO 

RECURSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ORDEM SUPREMA QUE NÃO 

DEVE SER QUESTIONADA OU POSTERGADA - CONTRATO DE 

TRABALHO TEMPORÁRIO - NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO - AUSÊNCIA DEMONSTRADA - ADITIVOS CONTRATUAIS 

NULIFICADOS - DIREITO APENAS AO DEPÓSITO DO FGTS - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não 

obstante o recorrido afirmar que a contratação estava amparada pelo art. 

264, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, regulamentada 

pelo Decreto Estadual n. 23/1995, vê-se que a temporariedade e a 

excepcionalidade da contratação ficaram prejudicada com o decorrer do 

tempo, fazendo se aplicar a prescrição do art. 37, inciso II, da Carta 

Magna. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem a prévia 

aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II, e 

§ 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação 

pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor 

da hora do salário mínimo, e dos valores referentes ao depósito do FGTS. 

E como se observa dos documentos trazidos com a inicial, não há saldo 

de salários, restando apenas a situação jurídica decorrente do fundo de 

garantia por tempo de serviço, que de acordo com o art. 19-A, da Lei 

Federal 8.036/1990, com a redação da medida provisória n. 2.164-41/01, 

define ser devido o depósito na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato seja declarado nulo nas hipóteses do art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal. Ocorrendo a sucumbência recíproca é de ser 

aplicado o art. 21, do Código de Processo Civil.” (TJMT - Apelação 

10988/2009 - Relator Antonio Horário da Silva Neto - Julgado em 

05.10.2009). “RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 

– DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO –– NULIDADE DOS 

CONTRATOS – SÚMULA 363 DO TST- GARANTIA AO FGTS– RECURSO 

PROVIDO. A nulidade dos contratos gera ao contratado o direito ao FGTS, 

nos termos da Súmula 363 do TST.” (TJMT, Ap, 53628/2011, DR. 

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no DJE 05/09/2012) 

“APELAÇÃO CÍVEL - VERBAS TRABALHISTAS – SERVIDORA PÚBLICA - 

AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE 

CARGO COMISSIONADO - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO - CONTRATO 

DE CARÁTER TEMPORÁRIO - DESVIRTUAMENTO DO PACTO - 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS SEM DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE 

PÚBLICO - NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO 1. O cargo de agente comunitária de 

saúde não se enquadra no conceito de comissionado, pois não há 

exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme 

determina o art. 37, V da CF/88. 2. Constatado o desvirtuamento do 

contrato de trabalho temporário descrito no art. 37, IX da CF/88, em razão 

das repetidas renovações, resta patente a sua nulidade, de forma que o 

trabalhador faz jus apenas à percepção dos depósitos do FGTS.” (TJMT - 

Terceira Câmara Cível - RAC 123096/2009 - Rel. Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho - J. 09/3/2010). RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – 

PAGAMENTO VERBAS TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 

4.421/2005 – NULIDADE DOS CONTRATOS – RECONHECIMENTO DE 

VÍNCULO – IMPOSSIBILIDADE - DIREITO APENAS AO RECEBIMENTO DO 

FGTS – SÚMULA 363 DO TST- PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – 

INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA 

PÚBLICA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32 - ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE AFASTADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - 

RECURSO DE APELAÇÃO DO CONTRATADO DESPROVIDO E DO 

MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. As contratações sucessivas 

implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, o que 

impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao contratado o 

direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST, devendo ser 

afastado a condenação ao adicional de insalubridade. Quando se trata de 

direitos junto a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição de cinco anos 

prevista no Decreto 20.910/32. (TJMT, Ap, 31093/2012, DR.SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

14/08/2012, Data da publicação no DJE 05/09/2012) Assim, a requerente 

somente faz jus ao recebimento do FGTS no período trabalhado, ficando 

prejudicados o direito às demais verbas, tais como: férias, décimo terceiro, 

adicional de periculosidade e outros. A Constituição Federal é contundente 

em relação à imposição da efetividade do princípio constitucional do 

concurso público como regra geral às contratações de pessoal efetuadas 

pela administração pública, em consonância com o art. 37, II, da CF/88. A 

contratação sem concurso público é admitida, desde que em caráter 

temporário e excepcional (art. 37, IX). Tratando-se de contrato nulo por 

ausência de prévia aprovação em concurso público, e não havendo 

demonstração da excepcionalidade e do caráter temporário permitidos 

pelo inciso IX, do art. 37 da CF, faz jus o servidor apenas ao recebimento 

de valores correspondentes à contraprestação pelo serviço prestado e 

nada mais. A Administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 

direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial, inteligência da Súmula 473 do STF. Oportuno ressaltar, 

a jurisprudência é firme no sentido de que o pagamento dos salários do 

período trabalhado possui natureza de indenização por danos materiais, o 

que implica em não fazer jus a quaisquer outras verbas, por não 

configurar danos materiais. Nesse sentido vê-se o seguinte julgado: 

Serviço público. Servidor admitido sem concurso. Inobservância do 

disposto no art. 37, inciso II, da atual Constituição Federal. Contratação 

irregular. Nulidade do ato. Direito do trabalhador ao salário do período 

trabalhado, sem outra parcela de natureza trabalhista reclamada 

judicialmente. Improcedência do pedido do autor. Apelação parcialmente 

provida. É nula a contratação irregular de servidor público sem prévio 

concurso, por inobservância do art. 37, inciso II, e seu § 2º, da atual 

Constituição Federal, só tendo o trabalhador o direito, nesse caso, aos 

salários do período trabalhado, a título de indenização, para que não 

ocorra indevido enriquecimento do empregador às suas custas, mas sem 

direito a qualquer outra parcela de natureza trabalhista. Diante do exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na “Reclamação 

Trabalhista” proposta por Andreia Batista Campos dos Santos, em face do 

Município de Várzea Grande-MT determinado ao requerido o depósito do 

FGTS referente ao período de 01/05/2013 a 13/01/2017. A atualização 

monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada 

vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da 

citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da 

Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando 

deverão ser corrigidos com base no IPCA-E. Declaro, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 481, I, do NCPC. 

Processo isento de custas e despesas processuais. Considerando que a 

requerente decaiu de parte considerável de sua pretensão, configurando, 

a meu ver, a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, com 

fulcro no artigo 85, § 3º, do NCPC, valor este que deverá ser suportado 

em igual proporção entre ambos, compensando-se na forma do artigo 86 

do NCPC. Outrossim, em virtude da gratuidade da justiça pelo requerente, 

suspendo a cobrança da verba honorária pelo prazo de 05 anos ou até 

quando cessada a condição de beneficiário (art. 12, da Lei 1.060/50). 

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no 

artigo 496, § 3º do NCPC. Transitada em julgado a decisão, à parte autora 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Defiro a justiça 

gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007536-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO PIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-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: 

1007536-66.2017.8.11.0002. REQUERENTE: AUGUSTO PIO DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante o 

pedido de desistência da ação da parte autora, no ID 21711933 e a 

certidão de que a autarquia requerida deixou decorrer o prazo legal sem 

apresentar defesa, no ID 20815114 . Julgo extinto o feito, nos termos do 

art. 485, VIII, do NCPC. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. P.R.I. 

VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001692-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DOS SANTOS GOES (REQUERENTE)

NEYDE BISPO BUENO (REQUERENTE)

CELIA REGINA RODRIGUES (REQUERENTE)

LAURINEI TADDEU MACHADO PESSOA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADANARY SILVA TOLEDO PIZZA (REQUERENTE)

EDIVAN APARECIDO DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO OAB - MT22012/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001692-38.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ADANARY SILVA TOLEDO 

PIZZA, CELIA REGINA RODRIGUES, EDIVAN APARECIDO DIAS DE 

AMORIM, LAURINEI TADDEU MACHADO PESSOA DOS SANTOS, NEYDE 

BISPO BUENO, ROSANA DOS SANTOS GOES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. ADANARY SILVA TOLEDO PIZZA, CÉLIA 

REGINA RODRIGUES, EDIVAN APARECIDO DIAS DE AMORIM, LAURINEI 

TADDEU MACHADO PESSOA DOS SANTOS, NEIDE BISPO BUENO e 

ROSANA DOS SANTOS GÓES, devidamente qualificados nos autos, 

propuseram a presente “ação de cobrança por diferença salarial” em 

desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, pessoa 

jurídica de direito público também qualificada. Aduz da petição inicial que 

os requerentes compõem os quadros funcionais da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande/MT, desde 01/06/2000, estando atualmente lotados na 

Secretaria de Defesa Social. Alegam os requerentes, que em 2008 a 1ª 

Turma da Guarda Municipal VG/MT, alcançou o direito à ascensão para a 

Classe de Supervisão por terem preenchido o requisito objetivo, qual seja, 

interstício mínimo de quatro anos na classe anterior. Mas que somente em 

01/05/2015 foram elevados à Classe de Supervisor da Guarda Municipal, 

em consonância ao Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT. 

De modo que, deixaram de perceber a diferença salarial. Posto isso 

ajuizaram a presente ação, a fim de determinar que a parte requerida 

proceda a regularização da diferença salarial. A petição inicial veio 

instruída com documentos. Citado, o requerido arguiu a preliminar de 

prescrição quinquenal para as parcelas anteriores ao dia 13/03/2012. No 

mérito, argumentou que Lei de criação da Guarda Municipal n° 2.142/2000, 

que estipulou o número máximo de seis vagas para supervisor e, que não 

havendo vagas, pugna pela improcedência da ação. É o breve relatório. 

Fundamento. DECIDO. Inicialmente, acerca da prescrição das parcelas 

vencidas antes dos cinco anos que antecedem a propositura da ação, a 

jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações de trato sucessivo em que 

a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Com efeito, 

examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia com todo o 

entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, conclui-se 

que as verbas pleiteadas pelos servidores municipais, por serem, em tese, 

devidas mensalmente, foram parcialmente atingidas pela prescrição, mais 

precisamente aquelas eventualmente reconhecidas, porém anteriores a 

13/3/2012, ou seja, anteriores aos cinco anos que antecederam ao 

ajuizamento da ação, que se deu 27/2/2017. Sendo assim, reconheço a 

prescrição quinquenal das prestações eventualmente devidas aos 

servidores públicos municipais, alusivas às verbas pleiteadas, anteriores 

a 13/3/2012. Quanto ao mérito, conforme se infere da inicial, objetiva-se, 

nesta ação, com suporte na Lei Municipal n. 2.163/2000, que normatiza o 

Estatuto da Guarda Municipal, a progressão funcional dos autores na 

carreira de guarda municipal da 3ª classe para 2ª classe, esclarecendo 

que já contam com quase 20 anos na mesma função. A referida lei 

municipal, especificamente em seu art. 20, assegura, ao guarda municipal, 

a ascensão funcional consistente na elevação a cargo hierarquicamente e 

imediatamente superior, obedecendo-se, obviamente, alguns requisitos, 

segundo se infere da seguinte transcrição: Art. 20. A ascensão funcional 

consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal a cargo 

hierarquicamente e imediatamente superior, obedecendo aos critérios de 

antiguidade, de merecimento, por bravura ou, ainda, Post-Mortem. § 1º. O 

interstício mínimo para concorrer à ascensão funcional, entre uma e outra 

classe ou grau hierárquico, será de: I – De Guarda de 3ª Classe para 2ª 

Classe: 04 anos; II – De Guarda 2ª Classe para Supervisor: 04 anos; III – 

De Supervisor para Inspetor: 04 anos; § 2º. O integrante da carreira de 

Guarda Municipal de 3ª Classe que não tenha sofrido nenhuma penalidade 

e, por falta absoluta de vaga não ascender ao cargo imediato pelo período 

de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antiguidade ou 

merecimento, independentemente de existência de vaga. Como se vê, 

caso tenha decorrido mais de 8 anos sem a devida ascensão, 

independentemente da existência ou não de vaga ao cargo imediatamente 

posterior ao ocupado, terá o servidor a progressão automática pelo 

critério de antiguidade ou merecimento, observando-se também o 

interstício mínimo previsto entre uma e outra classe ou grau hierárquico, 

que é de 4 em 4 anos (§ 1º, do art. 20, da Lei 2.163/2000). No caso em 

apreço, restou evidenciado nos documentos colacionados ao bojo dos 

autos que os autores, que os autores tomaram posse em 1º de junho de 

2000, de modo que, apesar de exercerem a função de guardas e terem 

adquirido direito de estarem na 2ª Classe em 1/6/2008, apenas obtiveram a 

ascensão em 1/5/2015. Assim, a própria lei que dispõe sobre o Estatuto da 

Guarda Municipal, como visto, estabelece que, nesse caso, ou seja, 

quando tenha decorrido mais de 8 anos sem a devida ascensão, terá o 

servidor progressão automática ao cargo imediato, independentemente da 

existência ou não de vaga. Vê-se, assim, que os autores alcançaram 

interstício superior ao mínimo exigido para concorrer à ascensão 

funcional, entre uma classe e outra. Fazendo jus, já em 1/6/2008, para a 

classe imediatamente superior “De Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe”, 

como prevê o § 2º, do art. 20, da referida lei. Evidenciado, portanto, o 

direito à ascensão funcional dos autores para a 2ª Classe, desde 

1/6/2008, impõe-se o acolhimento do pleito com a condenação do réu ao 

pagamento das diferenças salariais retroativas à data em que deveria ser 

ascendida, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal. Diante de 

todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na ação de cobrança proposta por ADANARY SILVA TOLEDO PIZZA, 

CÉLIA REGINA RODRIGUES, EDIVAN APARECIDO DIAS DE AMORIM, 

LAURINEI TADDEU MACHADO PESSOA DOS SANTOS, NEIDE BISPO 

BUENO e ROSANA DOS SANTOS GÓES, em desfavor da Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, a fim de condenar o requerido ao pagamento 

das diferenças salariais a partir de 13/3/2012, bem como declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

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). Considerando que a autora decaiu 

de parte considerável de sua pretensão, configurando, a meu ver, a 

sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 5% do valor da condenação, com 

fulcro no artigo 86 do CPC. Deixo de condenar a requerida ao pagamento 

das custas processuais, porque isenta, porém condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios, pelo que fixo em 10% do valor da 

condenação (artigo 85, § 3º, do CPC). Decisão não sujeita ao reexame 

necessário, por força do disposto no artigo 496, §3º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no 

prazo de 10 dias, executar a sentença. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, arquivem-se os autos. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 27 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000433-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATILAYNE CANHETE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-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: 

1000433-71.2018.8.11.0002. AUTOR(A): KATILAYNE CANHETE MORAES 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 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. 

Ante a ausência de contestação, declaro a revelia do Requerido (Município 
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de Várzea Grande/MT), 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): “... os prazos fluirão da data de publicação... 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, 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. VÁRZEA GRANDE, 27 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006536-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GERTRUDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006536-94.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITA GERTRUDES DE 

CAMPOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Ante a ausência de contestação, declaro a revelia da 

Autarquia/Requerida, 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 autarquia, 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): “... os prazos fluirão da data de 

publicação... O revel poderá int ervir 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, 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. VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006818-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DE MATOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006818-69.2017.8.11.0002. REQUERENTE: GERALDA DE MATOS ALVES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante a 

ausência de contestação, declaro a revelia da Autarquia/Requerida, 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 autarquia, 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): “... os prazos fluirão da data de publicação... 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, 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. VÁRZEA GRANDE, 27 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009334-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GUSMAO BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-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 DECISÃO Processo: 

1009334-62.2017.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DO CARMO GUSMAO 

BRANDAO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Ante a ausência de contestação, declaro a revelia da 

Autarquia/Requerida, 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 autarquia, 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): “... os prazos fluirão da data de 

publicação... O revel poderá int ervir 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, 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. VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007543-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-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 DECISÃO Processo: 

1007543-58.2017.8.11.0002. REQUERENTE: JOSEFA DE SOUZA 

FERREIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Ante a ausência de contestação, declaro a revelia da 

Autarquia/Requerida, 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 autarquia, 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): “... os prazos fluirão da data de 

publicação... O revel poderá int ervir 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, 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. VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003323-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAYCE KELLY DA SILVA BOMDESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT9244-O (ADVOGADO(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003323-80.2018.8.11.0002. REQUERENTE: GRAYCE KELLY DA SILVA 

BOMDESPACHO REQUERIDO: INSS Vistos. Ante a ausência de 

contestação, declaro a revelia da Autarquia/Requerida, 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 

autarquia, 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): “... os prazos fluirão da data de publicação... O revel poderá int 

ervir 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, 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. VÁRZEA GRANDE, 27 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003274-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIA PAULA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003274-73.2017.8.11.0002. REQUERENTE: OTILIA PAULA MENDES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante a 

ausência de contestação, declaro a revelia da Autarquia/Requerida, 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 autarquia, 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): “... os prazos fluirão da data de publicação... O revel 

poderá int ervir 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, 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. VÁRZEA GRANDE, 27 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000178-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DOS REIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE OAB - MT0015578A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. Ao arquivo, procedendo com as baixas de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000111-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000111-85.2017.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCA ANDRADE DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Retifique a 

parte Autora a sua petição inicial, adequando o valor da causa, nos 

moldes dos arts. 291 e 292 do CPC, levando em consideração os pedidos 

formulados na inicial, no prazo de 15 (dez) dias (art. 321 do CPC). Anoto, 

por oportuno, que tal determinação para atribuição de valor à causa em 

quantia que indique, ainda que por estimativa, o proveito econômico a ser 

pretendido é atitude necessária a ser tomada, tendo em vista que tal 

procedimento gera inúmeros reflexos durante a regular tramitação do feito. 

A título exemplificativo, rememora-se que há efeitos práticos da matéria em 

pontos importantes como: a determinação de competência do juízo, em 

decorrência dos efeitos do julgamento do IRDR nº 85.560/2016, que 

versem sobre a tramitação dos feitos no Juizado Especial da Fazenda 

Pública em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção de prova pericial. Ao caso posto em análise, 

todavia, não se verifica nenhuma hipótese tendente a excepcionar a regra 

legal do art. 291 do CPC, tendo em vista que o escopo do feito é 

perfeitamente quantificável, ainda que de modo estimativo, por simples 

contas aritméticas, mesmo que em valor provisório. E ainda, levando em 

consideração que há requerimento de pagamento de verbas retroativas 

supostamente devidas e reflexos futuros por tempo indeterminado. 

Portanto, diante da motivação acima expressada, passado o prazo 

estabelecido, com ou sem manifestação, dê-se ciência à Fazenda Pública, 

oportunizada manifestação. Após, volvam os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002246-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON JUNIOR CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

Vistos. Manifestem-se as partes acerca da solicitação do Senhor Perito de 

ID n.º 24999158. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000048-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ANDRADE DE ALMEIDA PRADO OAB - MS15805 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000048-94.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Manifeste-se o exequente acerca da impugnação apresentada. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007919-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIA DA COSTA (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: 

1007919-39.2020.8.11.0002. AUTOR(A): ESTELA MARIA DA COSTA REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 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. 
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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 

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, 9 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007057-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE PINHO NOVO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT15537-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007057-05.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: JULIANE DE PINHO NOVO 

IMPETRADO: PREFEITURA MUNICIPAL 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 
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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 

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, 12 de março de 2020. Alexandre Elias Filho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002436-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO HORTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002436-62.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: LUIZ ANTONIO HORTA 

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de 

mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Antônio 

Horta, contra ato praticado pelo Secretário Municipal de Administração do 

Município de Várzea Grande/MT, a fim de que seja efetuada sua 

progressão funcional para Classe C, Nível 09, no cargo de Odontólogo. 

Aduz que tomou posse, mediante aprovação em Concurso Público 

Municipal, e está atualmente enquadrado no Nível 08, Classe C. Alega que, 

por preencher todos os requisitos legais de progressão na carreira, 

ingressou com Requerimento Administrativo para elevar ao nível/classe, 

contudo, tal requerimento não foi atendido. Assenta que faz jus a 

progressão e o enquadramento, uma vez que cumpriu tempo necessário 

de efetivo exercício em seu cargo, bem como concluiu duas 

pós-graduações, conforme estabelecem como requisito as Leis 

Complementares Municipais nº 3.959/2013 e 4.293/2017. Pugna pela 

concessão da liminar, para que a autoridade coatora proceda à 

progressão funcional/reenquadramento para Classe C, Nível 9, e no mérito 

pugna pela segurança. O impetrado, sendo notificado, alegou que o 

mandado de segurança é via inadequada para o recebimento das verbas 

pretéritas devidas, requerendo, ao final, a denegação da ordem. Com a 

inicial vieram acostados os documentos. É o relato. 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, restou 

evidenciado o direito líquido e certo do impetrante que, mesmo diante do 

preenchimento dos requisitos legais para sua progressão funcional, até o 

momento tem visto seu direito cerceado pela impetrada. Na hipótese, 

denota-se da inicial, bem como dos documentos probatórios a essa 

anexados, em caráter inicial, a boa aparência do direito do impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, tão somente à 

progressão funcional/enquadramento, tendo em vista que, depreende-se 

da Lei Complementar nº 3.959/2013 e Lei Complementar nº 4.293/2017, 

que a atividade administrativa quanto à progressão dos servidores 

públicos é vinculada, isto é, preenchidos os requisitos estabelecidos, a 

Administração deve proceder à citada progressão, sem qualquer 

avaliação de oportunidade ou conveniência. No tocante ao pagamento de 

valores retroativos, deverão ser pleiteados de ação de cobrança, que não 

é admitido pela Lei 12.016/09, que institui procedimento que comporta 

apenas provimento jurisdicional de efeito mandamental. Neste sentido a 

Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal que dispõe: "O mandado de 

segurança não é substitutivo de ação de cobrança". Depreende-se de 

forma cristalina que a ilegalidade está presente, uma vez que verifico o 

direito subjetivo à progressão na carreira e a inércia do Ente Público. A 

conduta omissiva do ente Requerido constitui violação ao Princípio da 

Legalidade e vem sendo enfrentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA 

INDIVIDUAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. 

ELEVAÇÃO DE NÍVEL PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO 

EM CURSO SUPERIOR. EXIGÊNCIAS LEGAIS PREENCHIDAS. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. Comprovada a 

exigência legal para a elevação de nível do profissional da educação, 

mediante apresentação de diploma de conclusão de curso superior, 

devidamente registrado, e diante da inércia da administração em não 

realizar, oportune tempore, o processo avaliatório, exigido por lei, deve ser 

concedida a ordem impetrada para garantir o direito líquido e certo à 

promoção pretendida. Obediência à Lei Federal nº 9.394/96 que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”. “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. MÉRITO. 

MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ESPECÍFICOS DA LEI. DIREITO A PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 

Deve ser afastada a preliminar de inadequação da via eleita, eis que, não 

há qualquer impedimento para impetração de Mandado de Segurança no 

caso dos autos, em que os impetrantes buscam a progressão funcional, 

vez que há plausibilidade jurídica na pretensão buscada, pois 

apresentados os fatos correlatos à incidência da norma, bem como 

juntando prova pré-constituída do direito violado. Não merece reforma a 

decisão concessiva de segurança, eis que os impetrantes lograram êxito 
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em provar que já cumpriram as condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhes garantia a almejada 

progressão funcional na carreira de professor municipal. O artigo 9º, § 6º, 

da Lei Municipal, nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de 

forma automática, em caso de anuência da avaliação, não podendo, a 

omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o referido 

direito”. (Apelação Reexame Necessário nº 125176/2010 – Classe CNJ – 

1728 – Comarca de Várzea Grande – Relator – Exmo. Sr. Des. José Tadeu 

Cury, Data Julgamento: 28.06.2011). Com efeito, há dois requisitos para a 

promoção nas classes previstas na Lei de Regência das carreiras de 

médicos e odontólogos do Município, quais sejam, o decurso do prazo de 

três anos de efetivo exercício em cada classe, e as avaliações de 

desempenho e de conhecimentos, sendo este último requisito dispensado, 

caso a Administração se mantenha inerte durante o prazo citado, 

consoante previsão do § 4º do art. 20 da Lei Complementar nº 3797/2012. 

No caso em tela, o impetrante comprovou o vínculo jurídico com o 

impetrado, na condição de servidora efetiva e o ato omissivo consistente 

na não efetivação da progressão, após decorrido o interstício exigido. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO 

FUNCIONAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM CLASSE SUPERIOR. 

POSSIBILIDADE. FALTA DE EFETIVAÇÃO DO REERIDO ATO. OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI. ATO DA ADMINISTRAÇÃO. 

DEVER DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO 

PROVIDO. Quando da posse de servidor devidamente aprovado em 

concurso público deve-se averiguar sua graduação, requisitos que este 

possui para que seja o mesmo enquadrado na classe correspondente a 

sua titulação, respeitando é claro a legislação de regência da repartição, 

até para um melhor aproveitamento do mesmo no órgão público ao qual 

logrou êxito em certame público. Provados os requisitos legais exigidos 

deve ser concedida a progressão funcional dos professores para a 

classe superior. (TJ/MT Ap 37973/2010, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, 

Quarta Câmara Cível, Julgado em 29/11/2011, Publicado no DJE 

08/12/2011)”. Portanto, do conjunto probatório dos autos, observo que o 

impetrante possui cerca de 24 anos e 01 mês de tempo de serviço, 

preenchendo o interstício necessário para promoção do Nível 8 para o 

Nível 9. Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para que seja 

efetuada a progressão funcional e o enquadramento do impetrante para a 

Classe C, Nível 9, em face da existência de direito líquido e certo, pelos 

motivos acima esposados e fundamentados, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito. Em consequência, diante da presença da verossimilhança do 

direito alegado e, ainda, diante do perigo da demora, defiro a medida liminar 

pleiteada, com fundamento na Lei n. 12.016/2009. Processo isento de 

custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Ao reexame necessário nos termos do art. 14, 

§1º da Lei n. 12.016/2009. Com o trânsito em julgado, e, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 12 de março 

de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008398-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA CORREIA FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT23873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008398-66.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: ESTELA CORREIA FERREIRA 

IMPETRADO: PREFEITA DE VÁRZEA GRANDE LUCIMAR CAMPOS, 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, ESTELA CORREIA FERREIRA 

impetrou o presente mandado de segurança em face da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, objetivando a sua nomeação e 

posse no cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, Perfil 

Técnico em Nutrição Escolar – Nível Médio, visto que foi aprovada na 54ª 

posição do Concurso Público – Edital nº 01/2017-PM-VG, convocação 

através do Edital nº 02/2018/PMVG/MT. Alega que a autoridade coatora 

publicou no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato 

Grosso o Edital de Convocação e o Ato de Nomeação nº 182/2018, onde 

foram convocados os aprovados para no prazo de 30 (trinta) dias 

tomarem as providências de nomeação e posse. Argumenta, no entanto, 

que não recebeu notificação pessoal acerca da convocação, mesmo 

estando com os endereços atualizados. Dessa forma não conseguiu 

apresentar os documentos e tomar posse no cargo em que foi 

classificada e aprovada. Por fim, requer, a concessão de medida liminar a 

fim de determinar que o impetrado promova a sua imediata nomeação e 

posse no cargo de aprovação no Concurso Público. No mérito, pugnou 

pela concessão definitiva da ordem no mesmo sentido. A liminar foi 

indeferida (ID 22107058). A autoridade impetrada ofereceu informações e 

pugnou pela improcedência da ação, sob o argumento de que houve 

estrito cumprimento das normas previstas no edital do certame (ID 

23108662). O representante do Ministério Público opinou pela concessão 

da segurança (ID 24218598). Os autos vieram redistribuídos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Extrai-se do artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, que o 

mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não 

amparado por habeas corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de 

poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua função. 

Dois são os requisitos para o deferimento do writ: o direito líquido e certo 

e, a ameaça ou lesão a este direito praticado por agente investido do 

Poder Público. Ademais, tal direito deve ser demonstrado de plano, não se 

admitindo dilação probatória, que é o caso da presente ação. A autora 

demonstrou, através de prova documental, no momento da propositura da 

ação, a violação ao seu direito. No caso em tela, observa-se dos autos 

que a Requerente foi classificada no concurso público, regulado pelo 

Edital nº 01/2017 – PM/VG, e Edital de Convocação nº 02/2018, para o 

cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, Perfil Técnico em 

Nutrição Escolar – Nível Médio. No entanto, não obteve acesso à 

informação sobre a convocação em tempo hábil para apresentar os 

documentos necessários para tomar posse no cargo. Embora a autoridade 

coatora tenha alegado o estrito cumprimento ao Edital do certame, tem-se 

que todo e qualquer edital de concurso público deve ser interpretado à luz 

dos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, devendo, 

portanto, ser procedida a intimação pessoal do candidato acerca da sua 

convocação para posse. Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - 

CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO 

OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1 - Caracteriza 

violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada 

fase do concurso público apenas mediante publicação do chamamento no 

Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a 

realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva 

convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este 

acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.2 - 

Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação 

pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize 

todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao 

certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há 

interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a 

Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior 

eficiência. (N.U 0000185-98.2015.8.11.0044, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/06/2019, 

Publicado no DJE 03/07/2019). (Destaquei). Diante do exposto, CONCEDO 

A SEGURANÇA invocada, em face da existência de direito líquido e certo, 

no Mandado de Segurança impetrado por ESTELA CORREIA FERREIRA em 

desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, a fim de que 

a autoridade Impetrada proceda a nomeação e posse da Impetrante ao 

cargo do qual foi classificada, conforme Ato de Nomeação nº 182/2018. 

Assim, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em consequência, diante da 

presença da verossimilhança do direito alegado e, ainda, diante do perigo 

da demora, defiro a medida liminar pleiteada, com fundamento na Lei n. 
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12.016/2009. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Ao 

reexame necessário nos termos do art. 14, §1º da Lei n. 12.016/2009. 

Com o trânsito em julgado, e, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 12 de março de 2020. Alexandre 

Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002160-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (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 SENTENÇA Processo: 

1002160-31.2019.8.11.0002. AUTOR(A): JOACI JOSE DOS SANTOS REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, JOACI JOSÉ 

DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente 

“ação para restabelecimento de auxilio doença” em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, 

objetivando o restabelecimento do benefício previdenciário desde a data 

da usa cessação indevida. A petição inicial veio instruída com 

documentos. No despacho inicial foi determinado a realização de perícia 

médica – ID. 18549485. Apresentação do laudo pericial – ID. 20730968. 

Instadas a manifestarem acerca do laudo pericial, a requerida 

manifestou-se pela improcedência da ação (ID. 21985059). A parte 

requerente não se manifestou, conforme certidão em ID: 22825111. É, em 

síntese, o relatório. Fundamento. DECIDO. Sem preliminares ou prejudiciais, 

passo ao exame do mérito, adiantando que o pedido é procedente. A 

concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença tem por 

requisitos, segundo dispõe a lei 8.213/91, o período de carência de 12 

contribuições e a presença de incapacidade para o trabalho, sendo que o 

que determinará o tipo de benefício a ser recebido é o caráter da 

incapacidade, se temporária ou definitiva. A condição de segurada e o 

cumprimento do período de carência é incontroverso no processo. No que 

tange a quesito da incapacidade do autor, o expert do juízo, informou que 

a incapacidade da parte autora para o exercício da atividade laborativa é 

parcial e permanente, tendo sido diagnosticado com “doença degenerativa 

em coluna lombar, identificada hérnia de disco em segmento distal da 

coluna (L5-S1) .” Para a concessão da aposentadoria por invalidez, de 

acordo com o artigo 42 da Lei nº. 8.213/91 se faz necessários os 

requisitos de incapacidade insusceptível de reabilitação para o trabalho. 

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão 

de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. Anoto, por oportuno, que o INSS não opôs 

qualquer impugnação ao conteúdo do laudo pericial apresentado, de modo 

que a conclusão de incapacidade laboral parcial e permanente deve 

prevalecer. Como se vê, a parte autora preenche os requisitos para 

obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade 

de segurado, a carência do benefício e, sobretudo, a sua permanente 

inaptidão para realizar suas atividades habituais, até que seja considerado 

reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência 

ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei nº 

8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

determinar que a Requerida conceda o benefício previdenciário de 

auxílio-doença a partir da próxima folha de pagamento, pelo prazo mínimo 

de 180 (cento e oitenta) dias ou até que seja comprovada a sua 

reabilitação de forma que possa possibilitar-lhe o retorno à execução 

laboral compatível, bem como julgo extinto o processo, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os valores devidos deverão ser 

acrescidos de juros de mora desde a citação e a correção monetária a 

partir do vencimento de cada obrigação. A correção monetária incidirá 

com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplicará o 

IPCA-E. Bem como, os juros da mora serão de 0,5% ao mês, com base na 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Antecipo os efeitos da tutela e 

DETERMINO que o INSS providencie a implantação da aposentadoria por 

invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arbitramento de multa 

cominatória pelo eventual descumprimento da obrigação. Deixo de 

condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. 

Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que será 

oportunamente fixado na fase de liquidação, por se tratar de sentença 

ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC. Deixo de 

recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude do disposto no art. 

496, § 3º, I do CPC. Em obediência aos termos do Provimento nº 

20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da Parte 

Beneficiária: Joaci José dos Santos, portador do CPF nº 836.010.231-72. 

1.a. Filiação: Francisca Tereza dos Santos; 2. Benefício Concedido: 

Auxílio-doença; 3. Data inicial do Benefício: 23/11/2018 indeferimento do 

pedido; 4. Renda mensal inicial: valor integral; 5. Prazo para a autarquia 

cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. 

Transitada em julgado a decisão à parte autora para executar a sentença. 

P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 12 de março de 2020. Alexandre Elias Filho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006915-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERINA PEREIRA AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-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 SENTENÇA Processo: 

1006915-35.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ALDERINA PEREIRA AGUIAR 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. ALDERINA PEREIRA 

AGUIAR, qualificada nos autos em epígrafe, propôs a presente “Ação de 

Cobrança c/c Pedido Liminar nas Classes de Promoção Funcional” em face 

do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, que é 

servidora pública, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional, fazendo jus à progressão funcional, passando do Nível 4, 

Classe B para o Nível 6, Classe C, uma vez que a Lei Complementar nº 

3.797/2012 combinado com a Lei Complementar nº 4.093/2015, que dispõe 

sobre o plano de cargos, carreira e dos profissionais de Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de 

Várzea Grande/MT. Alega que, como membro do Magistério Público 

Municipal, faz jus a todas as vantagens, direito e obrigações 

contempladas nos Estatutos do Magistério Público de Várzea Grande. 

Pretende o julgamento procedente da ação, determinando que o Requerido 

proceda, no período de vigência da Lei Complementar n.º 3.797/2012 e a 

Lei Complementar n.º 4.093/2015, ao enquadramento e promoção. Pelo 

despacho inicial foi indeferido o pedido de liminar e determinada a citação 

do requerido que apresentou a sua resposta ao ID nº 15692341, 

impugnação no ID nº 15873501. Requerido manifestou que não há mais 

provas a serem produzidas. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção Cumulada 

com Cobrança de Diferenças de Vencimentos, sob a forma de promoção 

nas classes, na forma determinada pelas Leis Complementares nº 

3.797/2012 e 4.093/2015. Vejamos o entendimento do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: (...) a fim de privilegiar o direito adquirido, bem como a 

irredutibilidade salarial, devem as impetrantes/apeladas serem 

enquadradas pela Lei Municipal nº 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor 

da Lei Complementar nº 3.505/2010 serem enquadradas as novas 

categorias, sem qualquer prejuízo, senão vejamos: “EMENTA RECURSO DE 

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – PROMOÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS – MAGISTÉRIO – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE 

CARGO E CARREIRAS – DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DOS 

VENCIMENTOS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. Não merece reforma a decisão 

concessiva de segurança, eis que os impetrantes lograram êxito em 

provar que já cumpriram as condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhes garantia a almejada 
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progressão funcional na carreira de professor municipal. Assim, a fim de 

privilegiar o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, devem as 

impetrantes/apeladas serem enquadradas pela Lei Municipal nº 

2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei Complementar nº 

3.505/2010 serem reenquadradas as novas categorias, sem qualquer 

prejuízo”. APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 79100/2013 – CLASSE 

CNJ – 1728 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – Data Julgamento 

11/08/2014). O enquadramento levado a efeito, com base na Lei 

3.505/2010, que somente ocorreu efetivamente a partir de julho de 2012, 

não alcança e não afasta o direito a promoção e à percepção das 

diferenças referente aos coeficientes da promoção com base na Lei 

2.361/2001, uma vez que esta, por se caracterizar como decorrente de 

típica perda salarial, pretende, tão somente, a recomposição salarial, 

sendo, portanto, parcelas de natureza jurídica distinta. Insta ressaltar, que 

uma vez incorporados ao patrimônio do servidor o direito a promoção nas 

classes (arts. 6º, I, 8º e 9º, da Lei Municipal 2.361/2001) e o recebimento 

de seus vencimentos de acordo com as vantagens e benefícios instituídos 

e previstos na Lei (arts. 37 e 38 da Lei 2.361/2001), em plena vigência à 

época de sua conquista, sendo contrário, portanto, ao ordenamento 

jurídico, que lei posterior venha subtrair e desconstituir situações jurídicas 

consolidadas, sob pena de contrariar dois princípios basilares da 

Constituição da República, quais sejam, o direito adquirido e a 

irredutibilidade dos vencimentos. A promulgação da Lei Complementar nº 

3.505/2010 e eventual enquadramento da autora com base nessa lei, com 

eficácia financeira a partir de fevereiro de 2011, não pode prejudicar o 

direito adquirido de ver reconhecido à promoção de que tratam os artigos 

6º, I, 8º e 9º, da Lei Municipal 2.361/2001, com efeito retroativo a data em 

que nasceu o direito a promoção e o recebimento das diferenças em seus 

vencimentos, em face da inexistência de enquadramento nas classes de 

promoção, no tempo e modo fixado na Lei Municipal nº 2.361/2001. A 

questão de mérito é unicamente de direito, não havendo necessidade de 

produzir prova em audiência. Assim, aplico ao presente caso o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Antes da análise do mérito, é necessária a apreciação das 

preliminares suscitadas, quais sejam, ausência de interesse processual, 

impossibilidade jurídica do pedido e inépcia da inicial. Compulsando os 

autos, constata-se que as preliminares não devem prosperar, uma vez 

que não se fazem presentes nenhuma das hipóteses contidas no artigo 

330, § 1º e incisos (I a IV) do NCPC, bem como não há falta de interesse 

processual e impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que não houve o 

enquadramento a que a autora faz jus e os seus reflexos financeiros, por 

parte do ente Requerido. Com efeito, tem-se dois requisitos para a 

promoção nas classes previstas na Lei de Regência do Magistério Público 

do Município de Várzea Grande, quais sejam, o decurso do prazo de três 

anos de efetivo exercício em cada classe, e as avaliações de 

desempenho e de conhecimentos; sendo este último requisito dispensado, 

caso a Administração se mantenha inerte durante o prazo acima citado, 

conforme previsão do § 6º do art. 9º. A autora já comprovou o vínculo 

jurídico com o ente municipal, na condição de servidora efetiva da rede 

pública de ensino do Município de Várzea Grande e o ato omissivo do 

requerido, consistente na não efetivação das promoções, após decorrido 

o interstício exigido. No que se refere às avaliações, a própria normativa, 

estabelece como sendo inexigível se esta não se realizar no decurso do 

prazo previsto para promoção. Ainda que se não houvesse essa 

previsão, referida exigência seria dispensável, posto que o servidor 

público não pode ficar a mercê da inércia da Administração, uma vez que 

a avaliação de desempenho deveria ser feita anualmente, e a avaliação de 

conhecimentos a cada três anos. Portanto, resta cristalino que a omissão 

da administração, ao não realizar a referida avaliação no prazo legal, fez 

nascer para a autora da ação o direito à progressão funcional, na forma 

de promoção nas classes, dado o cumprimento do interstício temporal 

exigido na Lei municipal nº 2.361/2001. Nesse sentido: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO FUNCIONAL - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEI - DIREITO À 

PROGRESSÃO - RECURSO DESPROVIDO. A autora logrou êxito em provar 

que já cumpriu as condições de tempo e de titulação necessários, no 

exercício da carreira que lhes garantia a almejada progressão funcional na 

carreira de professor municipal. O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal, nº 

2.361/2001 garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em 

caso de ausência da avaliação, não podendo, a omissão administrativa 

prejudicar os servidores que já possuem o referido direito. (TJMT, 

Apelação / Reexame Necessário , 67290/2011, DES.JOSÉ TADEU CURY, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/02/2012, Data da 

publicação no DJE 02/03/2012) [grifei] “AÇÃO ORDINÁRIA - ESTATUTO 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - 

PROGRESSÃO FUNCIONAL - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO 

IRRELEVANTE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 7.169/96 ‘A avaliação do 

desempenho, prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

(Lei nº 7.169/96), analisa o servidor municipal antes que ele adquira o 

direito de progredir na carreira’ ‘A omissão na realização dessa avaliação 

não pode prejudicar o servidor’ ‘A progressão não constitui acréscimo 

pecuniário, mas apenas a percepção de nova remuneração, proveniente 

da classificação automática no nível imediato de sua série de classe. Não 

existe, aqui, o mesmo fundamento do qüinqüênio, pois este constitui 

gratificação proporcional ao tempo de serviço’ ‘Os atos da Administração 

Pública estão adstritos ao princípio da legalidade. Se satisfeitos os 

requisitos previstos na Lei Municipal nº 7.169/96, é de ser garantida ao 

servidor municipal a progressão funcional pleiteada’” (TJMG - Ap. nº 

1.0024.05.778920-8/001 - Rel.: Des. WANDER MAROTTA – J. 14.08.2007, 

Public. 03.10.2007). Cumpre consignar que a eventual alegação de que o 

tempo de serviço deve ser contado somente a partir da entrada em vigor 

da Lei Municipal n. 2.361/2001 não se sustenta porque o § 5.º do artigo 9.º 

da referida lei dispõe que “o interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do exercício profissional no cargo de professor”. 

Verifico que a requerente, tem automático enquadramento e promoções, 

do Nível 06 para o Nível 08. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, para determinar ao Ente/Requerido que 

proceda à progressão funcional de ALDERINA PEREIRA AGUIAR, no Nível 

6, Classe C, com eficácia e efeito retroativo à data do direito à promoção e 

condeno o Requerido ao pagamento das diferenças nos vencimentos da 

autora, com a inclusão dos coeficientes específicos da promoção a que 

fazia jus, nos termos da Lei nº 3.797/2012 e seus reflexos na Lei nº 

4.093/2015, incidindo em suas férias, terço constitucional e 13º salário e 

demais vantagens, de acordo com a data do Requerimento administrativo 

(22/09/2015) e, em relação ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento da presente demanda, bem como ao pagamento de todas as 

parcelas que vencerão no decorrer do processo, até o dia do efetivo 

pagamento. Quanto à atualização monetária, deverá ser corrigida com 

base no IPCA, a contar de cada vencimento, até a nova redação do artigo 

1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, 

quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E, bem como a 

aplicação dos juros de 6% ao ano, com base na caderneta de poupança, 

a partir da citação válida. Isto posto, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Processo isento de custas e despesas processuais. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, § 3º, do NCPC. Decisão 

não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 

3º do NCPC. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no 

prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos previstos no art. 910, 

c/c 798, I, b, ambos do Novo Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 10 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008364-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVINO BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008364-57.2020.8.11.0002. AUTOR(A): DEVINO BARROS DA SILVA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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 
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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, 12 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002923-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO OAB - MT17547-O 

(ADVOGADO(A))

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002923-66.2018.8.11.0002. REQUERENTE: KATIANE FERREIRA DE 

MORAES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. KATIANE 

FERREIRA DE MORAES, qualificada nos autos em epígrafe, ajuizou a 

presente “Reclamação Trabalhista” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, qualificado nos autos, sob a alegação de que foi contratada 

pelo requerido (contrato temporário), na data de 04/03/2015, na função de 

Auxiliar de Gabinete, sendo dispensada na data de 31/12/2016. Assenta 

que após ser despedida, descobriu que estava grávida, requereu 

administrativamente sua reintegração ao cargo, sendo indeferido o pedido 

pelo requerido. Ao final, requer a condenação do requerido pelo 

pagamento das verbas trabalhistas suprimidas entre o período de 

23/01/2017 a 23/01/2018. Citado, o Requerido apresentou Contestação no 

ID 14505795, A Impugnação foi apresentada no ID 15177023. 

Oportunizadas as partes a especificarem provas, o requerido informou 

que não tem interesse em produzi-las e a requerente deixou decorrer o 

prazo legal, consoante a certidão do ID 18211080.. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Trata-se de Reclamação Trabalhista, objetivando a 

condenação do requerido ao pagamento de verbas trabalhistas desde a 

data da confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Não há 

necessidade de dilação probatória para o caso em tela, pois, matéria 

exclusivamente de direito, impondo-se o seu julgamento no estado em que 

se encontra a teor do disposto no art. 355, I, do Novel Código de Processo 

Civil. A Constituição Federal prevê nos incisos I, XVIII e XX do artigo 7º 

uma proteção especial à trabalhadora, senão vejamos: “Art. 7º - São 

direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: (...) I – relação de emprego protegida 

contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 

complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros 

direitos; XVII – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, 

com a duração de cento e vinte dias; (...) XX – proteção do mercado de 

trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;” No 

tocante à estabilidade provisória da trabalhadora gestante, preleciona 

Kátia Liriam Pasquini Braiani, senão vejamos: “Não há dúvida que o 

constituinte assegurou à empregada gestante o direito ao emprego, já que 

vedou sua dispensa. Assim, em caso de dispensa arbitrária ou sem justa 

causa da empregada no curso do período de estabilidade, a conseqüência 

é a declaração de nulidade do rompimento do contrato pelo Poder 

Judiciário e, via de regra, a determinação de sua reintegração no emprego 

a t é  o  t é r m i n o  d o  p e r í o d o  d e 

estabilidade.”(www.trt15.jus.br/escola_da_magistratura/Rev27Art9). O 

Supremo Tribunal Federal tem o seguinte entendimento acerca do direito a 

estabilidade provisória de toda trabalhadora gestante, inclusive contratada 

temporariamente, in verbis: “EMENTA. EMPREGADA GESTANTE. 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT, ART. 10, II, “b”). PROTEÇÃO À 

MATERNIDADE E AO NASCITURO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO EMPREGADOR. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A empregada gestante tem direito subjetivo à 

estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b” do ADCT/88, bastando, 

para efeito de acesso a essa inderrogável garantia social de índole 

constitucional, a confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, 

independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao 

empregador, revelando-se írrita, de outro lado e sob tal aspecto, a 

exigência de notificação à empresa, mesmo quando pactuada em sede de 

negociação coletiva. Precedentes. DECISÃO: O legislador constituinte, 

consciente das responsabilidades assumidas pelo Estado brasileiro no 

plano internacional (Convenção OIT nº 103, de 1952, promulgado pelo 

Decreto nº 58.821/66, Artigo VI) e tendo presente a necessidade de 

dispensar efetiva proteção à maternidade e ao nascituro Francisco 

Antônio de Oliveira, “Comentários aos Enunciados do TST”, p. 614, 4ª Ed., 

1997, RT), veio a estabelecer, em favor da empregada gestante, 

expressiva garantia de caráter social, consistente na outorga, a essa 

trabalhadora, de estabilidade provisória, nos termos previstos no art. 10, II, 

“b”, do ADCT. O valor jurídico-social dessa inderrogável garantia de índole 

constitucional, que busca dar efetividade à proclamação constante do 

artigo 6º da Lei Fundamental da República, teve a sua importância 

reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que por 

mais de uma vez, já deixou assentado, a propósito desse tema, que o 

acesso a estabilidade provisória depende de confirmação objetiva do 

estado fisiológico de gravidez da empregada, independentemente, quanto 

a este, de sua prévia comunicação ao empregador, revelando-se írrita, de 

outro lado e sob tal aspecto, a exigência de notificação à empresa, mesmo 

quando pactuada em sede de negociação coletiva, consoante esta 

Suprema Corte teve o ensejo de decidir: “ A empregada gestante tem 

direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do 

ADCT/88, bastando, para efeito de acesso a essa inderrogável garantia 

social de índole constitucional, a confirmação objetiva do estado fisiológico 

de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia 

comunicação ao empregador, revelando-se írrita de outro lado e sob tal 

aspecto, a exigência de notificação à empresa, mesmo quando pactuada 

em sede de negociação coletiva. Precedentes.” (AI 392.303/SP, Rel. Min. 

Celso de Mello). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui 

entendimento hermenêutico no sentido do direito a estabilidade provisória 

da trabalhadora gestante, inclusive contratada temporariamente, senão 

vejamos: “EMENTA. MANDADO DE SEGURAÇA. SERVIDORA PÚBLICA. 

LICENÇA MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO POR 120 DIAS. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 

180 DIAS. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI 

COMPLEMENTAR Nº 330/2008. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE OS 

SERVIDORES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 227, § 6º, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. A Constituição 

Federal garante em seu artigo 7º, inciso XVIII, a estabilidade provisória de 

gestante contratada temporariamente. O artigo235 da Lei Complementar nº 

04/90, alterado pela Lei Complementar nº 330/08, dispõe que o período de 

gozo da licença-maternidade passou de 120 (cento e vinte) dias para 180 

(cento e oitenta) dias. Com base no princípio da isonomia é garantido a 

todas as servidoras gestantes, ainda que com vínculo precário, o direito à 
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licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, sobretudo porque a 

intenção da norma que majorou o benefício à gestante é propiciar ao 

recém nascido mais tempo de convívio com os pais. (MS Nº 20087/2011 – 

Classe CNJ – 120 – Comarca Capital. Data: 01.09.2011). A existência 

desse vínculo, celebrado e prorrogado inúmeras vezes pela Autarquia 

Municipal/requerido, à revelia das imposições do art. 37, II da Constituição 

Federal, caracteriza a obrigação de recolhimento das verbas fiscais e 

tributárias inerentes ao interesse público indisponível, entre estas o 

recolhimento do FGTS, de caráter constitucional. Não se pode duvidar que 

a contratação temporária visa atender necessidade de excepcional 

interesse público, celebrada nos termos do inciso IX, do art. 37 da 

Constituição Federal, resultando inconteste o dever administrativo de 

pagamento da verba constitucional alusiva ao FGTS, na forma 

estabelecida pelo art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. Entendo que neste caso 

deve ser aplicada a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, que 

confere aos contratados apenas o direito à percepção das horas 

trabalhadas e depósitos do FGTS. “A contratação de servidor público, 

após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra 

óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao 

pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas 

trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores 

referentes aos depósitos do FGTS.” (Súmula nº 363 do TST) Nesse 

sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONTRATO TEMPORÁRIO 

- VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO - VERBAS INDENIZATÓRIAS - 

NULIDADE DO VÍNCULO LABORAL - APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE 

SÚMULA N. 363 DO TST - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - INEXISTENTES - DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o 

enunciado de Súmula n. 363 do TST, em se tratando de contratação 

temporária, o vínculo do apelante para com a administração é 

jurídico-administrativo e não trabalhista, razão pela qual o pleito de verbas 

trabalhistas não pode ser recepcionado, sendo cabível a recorrente 

apenas e tão somente a percepção dos valores correspondentes ao 

FGTS. Não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, 

uma vez que estes não foram demonstrados nos autos. (TJMT, Ap, 

111625/2010, DR.ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/03/2012, Data da publicação no 

DJE 27/03/2012) Assim, a requerente somente faz jus ao recebimento do 

FGTS referente ao período 23/01/2017 à 28/01/2018 e o saldo de salário 

de 28 dias, ficando prejudicados o direito às demais verbas, tais como: 

férias, décimo terceiro. Sobre o caso em tela, trago à colação julgado 

proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: EMENTA - 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL - CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO - PRETENDIDO 

RECEBIMENTO DE VERBAS DE CUNHO MATERIAL E MORAL - AUSÊNCIA 

DE CONCURSO PÚBLICO - ART. 37, II E IX, DA CF/88 - ATO NULO - 

DIREITO EXCLUSIVO À PERCEPÇÃO DO SALÁRIO CORRESPONDENTE À 

EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RECURSO DESPROVIDO. A 

Constituição Federal é contundente em relação à imposição da efetividade 

do princípio constitucional do concurso público como regra geral às 

contratações de pessoal efetuadas pela administração pública, em 

consonância com o art. 37, II, da CF/88. A contratação sem concurso 

público é admitida, desde que em caráter temporário e excepcional (art. 

37, IX). Tratando-se de contrato nulo por ausência de prévia aprovação 

em concurso público, e não havendo demonstração da excepcionalidade e 

do caráter temporário permitidos pelo inciso IX, do art. 37 da CF, faz jus o 

servidor apenas ao recebimento de valores correspondentes à 

contraprestação pelo serviço prestado e nada mais. A Administração 

pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 

ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, inteligência da 

Súmula 473 do STF. Oportuno ressaltar, a jurisprudência é firme no 

sentido de que o pagamento dos salários do período trabalhado possui 

natureza de indenização por danos materiais, o que implica em não fazer 

jus a quaisquer outras verbas, por não configurar danos materiais. Nesse 

sentido vê-se o seguinte julgado: Serviço público. Servidor admitido sem 

concurso. Inobservância do disposto no art. 37, inciso II, da atual 

Constituição Federal. Contratação irregular. Nulidade do ato. Direito do 

trabalhador ao salário do período trabalhado, sem outra parcela de 

natureza trabalhista reclamada judicialmente. Improcedência do pedido do 

autor. Apelação parcialmente provida. É nula a contratação irregular de 

servidor público sem prévio concurso, por inobservância do art. 37, inciso 

II, e seu § 2º, da atual Constituição Federal, só tendo o trabalhador o 

direito, nesse caso, aos salários do período trabalhado, a título de 

indenização, para que não ocorra indevido enriquecimento do empregador 

às suas custas, mas sem direito a qualquer outra parcela de natureza 

trabalhista. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na “Reclamação Trabalhista” proposta por KATIANE 

FERREIRA DE MORAES, em face do Município de Várzea Grande-MT 

determinado ao requereido o depósito do FGTS referente ao período de 

23/01/2017 à 28/01/2018 e o saldo de salário de 28 dias, pelos motivos 

acima esposados. Quanto à atualização monetária, deverá ser corrigida 

com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação 

dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), 

até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 

11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no 

IPCA-E. Declaro, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC. Processo isento de custas e despesas 

processuais. Deixo de condenar a requerente aos honorários 

advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita. Decisão não sujeita 

ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º do 

NCPC. Após o transito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo. 

Defiro a Justiça Gratuita. P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 12 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008487-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IARA NAUANE MAXIMIANO DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZEMIR MAXIMIANO DA SILVA OAB - 838.320.761-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008487-55.2020.8.11.0002. REQUERENTE: IARA NAUANE MAXIMIANO 

DE CASTILHO REPRESENTANTE: ROZEMIR MAXIMIANO DA SILVA 

REQUERIDO: UNIÃO FEDERAL Vistos... Cumpra-se carta precatória, para 

isso nomeio como PERITO JUDICIAL o médico Dr. João Leopoldo Baçan, 

CRM-MT 5753, que servirá, independentemente de compromisso, com 

finalidade de certificar se a autora possui a enfermidade descrita na 

petição inicial. 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) Qual a natureza e a gravidade da moléstia 

sofrida pela paciente? b) Caso a paciente deixe de tomar o medicamento 

pleiteado. O seu quadro clínico pode se agravar? A doença pode evoluir? 

c) A moléstia sofrida pela autora pode ser tratada eficazmente com o 

medicamento descrito na peça inicial? d) No presente caso, quanto tempo 

deverá durar o tratamento da patologia? 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. 
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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, 16 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002904-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO DA SILVA (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 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002904-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SERGIO ROBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

Manifestem-se as partes acerca do laudo médico pericial, no prazo legal. 

Após, conclusos. Int. VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. Alexandre 

Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008629-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSILEY PARENTE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Várzea Grande -MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008629-59.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GERSILEY PARENTE SILVA 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE -MT 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, 16 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000170-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000170-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALICE DA SILVA MORAIS 

REQUERIDO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista a certidão de óbito da requerente 

e a pedido de extinção do feito com a concordância do requerido, 

consequentemente houve a perda do objeto jurídico. Assim, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e IX, do 

Novel Código de Processo Civil. Arquivem-se com as baixas de estilo e 

procedimentos legais. Defiro a Justiça Gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 

13 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001774-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATILIO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001774-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ATILIO CANDIDO DA SILVA 

REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos, ATILIO 

CANDIDO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, propôs “ação de 

concessão de auxílio-acidente” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando o recebimento 

do benefício previdenciário. A petição inicial veio instruída com procuração 

e documentos. A realização de perícia médica judicial concluiu pelo 

reconhecimento da redução permanente da capacidade funcional do 

requerente (ID: 21256083). A parte autora impugnou o laudo, sob o 

argumento de que a patologia o incapacita de forma total e permanente (ID: 

21330867). Citado, o Instituto apresentou contestação (ID: 21925143). Os 

autos vieram redistribuídos. É o breve relatório. Fundamento. DECIDO. Sem 

preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito, adiantando que o 

pedido é procedente. Infere-se do laudo pericial que a parte requerente foi 

diagnosticada com gonartrose a direita – CID M17 – decorrente de 

acidente de trabalho. Apresenta incapacidade para o exercício de 

atividade habitual, parcial e permanente. A lesão sofrida, decorrente de 

acidente de trabalho ocorrida no ano de 2002, limitou fisicamente a parte 

autora permanentemente, de sorte que, em que pese não ser o caso de 

aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, faz jus ao benefício de 

auxílio acidente, mesmo porque o nexo de causalidade é fato 

incontroverso nos autos. Os requisitos para a concessão do benefício do 

auxílio acidente estão contemplados no artigo 86 da Lei 8.213/91, que 

dispõe: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. No mesmo sentido 

é o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA (MECÂNICO) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 

DA LEI Nº 8.213/91 (CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO - ACIDENTE ) – 

PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – 

RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF– QUE OS ÍNDICES PARA 

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO 

JULGADOR – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do 

auxílio - acidente ao segurado como indenização, quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia. (Artigo 86). 2.Quanto a correção monetária, 

bem como os juros de mora, determina que os índices para atualização do 

débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 3. 

Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de 

acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, 

observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (N.U 

0003317-15.2014.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). Quanto ao termo inicial para o 

recebimento do benefício, filio-me ao entendimento que, havendo 

concessão de auxílio doença, o termo a quo é a data da cessação do 

benefício, conforme entendimento do STJ. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. 

1. Desde o julgamento do REsp 1.095.523/SP, representativo de 

controvérsia, que o STJ consolidou o entendimento de que, "não Havendo 

concessão de auxílio doença, bem como ausente o prévio requerimento 

administrativo para a concessão do auxílio-acidente, como no caso, o 

termo a quo para o Recebimento desse benefício é a data da citação" 

(AgRg no REsp 1.201.534/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 06/12/2010). 2. 

É exatamente o caso dos autos, devendo ser prestigiada a jurisprudência 

cediça desta Corte e confirmado como termo inicial para o recebimento do 
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benefício do auxílio-acidente a data da citação. 3. O Acórdão recorrido 

decidiu conforme a jurisprudência do STJ. 4. Recurso Especial improvido. 

(STJ - REsp: 1676491 SP 2017/0128845-5, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/10/2017). O benefício de auxílio acidente é o 

correto, uma vez que o autor não está impossibilitado de exercer outra 

atividade laborativa de forma permanente ou temporária. No que tange à 

conversão do auxílio-doença previdenciário concedido à parte requerente 

pelo período de 07/10/2010 a 16/07/2018 para auxílio doença-acidentário, 

procedente a pretensão considerando que o autor possui redução da sua 

capacidade laborativa. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

condeno o réu à conversão do auxílio-doença previdenciário outrora 

concedido à parte autora para auxílio-doença acidentário e ao pagamento 

de auxílio acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu 

salário de benefício, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem como o 

abono anual, previsto no art. 4º do mesmo diploma legal. 

Consequentemente, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e determino a imediata instauração do 

benefício, pois este tem caráter alimentar. Expeça-se ofício à autarquia, o 

qual deverá ser cumprido na pessoa do gerente executivo da equipe de 

atendimento de demandas judiciais. Sirva a presente de Ofício ao 

representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de auxílio-acidente, instrumentalizando-o com os documentos 

necessários. O auxílio acidente é devido desde a data da cessação do 

auxílio doença, qual seja 16/07/2018, com base em seu salário da época. 

Deverão ser compensados os valores eventualmente pagos a título de 

benefícios previdenciários homônimos aos acidentários ora concedidos, 

atualizando-se os atrasados e, no caso de desconto de homônimos, as 

diferenças, devendo haver correção monetária. São devidos juros de 

mora a partir da citação. A correção monetária incidirá com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor 

da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplicará o IPCA-E, desde a data 

fixada a sentença. Bem como, os juros da mora serão de 0,5% ao mês, 

com base na redação dada pela Lei nº 11.960/09). Deixo de condenar a 

parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. Porém, 

condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que será 

oportunamente fixado na fase de liquidação, por se tratar de sentença 

ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC. Sem remessa 

necessária nos termos do art. 496, § 3º, I, do CPC. Em obediência aos 

termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. 

Nome da Parte Beneficiária: ATILIO CANDIDO DA SILVA, portador do CPF 

nº 292.807.531-34. Filiação: Benedita Ricarda da Silva; 3. Benefício 

Concedido: auxílio acidente 50% ; 4. Data inicial do Benefício: 16/07/2018 

(Data cessação do benefício); 5. Prazo para a autarquia cumprir a 

sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em 

julgado a decisão à parte autora para executar a sentença. P. R. I 

VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010559-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA SILVA PEREIRA MACHADO OAB - MT23035/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010559-83.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ELITON SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, 

ELITON SILVA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, propôs 

“ação de concessão de auxílio-acidente” em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando o 

recebimento do benefício previdenciário. A petição inicial veio instruída 

com procuração e documentos. A realização de perícia médica judicial 

concluiu pelo reconhecimento da redução parcial e permanente da 

capacidade funcional do requerente (ID: 23985459). Citado, o Instituto 

apresentou contestação (ID: 21925143). Impugnação a contestação (ID: 

25031232). Os autos vieram redistribuídos. É o breve relatório. 

Fundamento. DECIDO. Sem preliminares ou prejudiciais, passo ao exame 

do mérito, adiantando que o pedido é procedente. Infere-se do laudo 

pericial que o requerente foi diagnosticado com Espondilose CID M471 – 

intensificada pelo trauma do acidente de trânsito. Apresenta incapacidade 

para o exercício de atividade habitual, parcial e permanente. A lesão 

sofrida, decorrente de acidente de trânsito, limitou fisicamente a parte 

autora permanentemente, de sorte que, em que pese não ser o caso de 

aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, faz jus ao benefício de 

auxílio acidente, mesmo porque o nexo de causalidade é fato 

incontroverso nos autos. Os requisitos para a concessão do benefício do 

auxílio acidente estão contemplados no artigo 86 da Lei 8.213/91, que 

dispõe: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. No mesmo sentido 

é o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA (MECÂNICO) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 

DA LEI Nº 8.213/91 (CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO - ACIDENTE ) – 

PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – 

RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF– QUE OS ÍNDICES PARA 

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO 

JULGADOR – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do 

auxílio - acidente ao segurado como indenização, quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia. (Artigo 86). 2.Quanto a correção monetária, 

bem como os juros de mora, determina que os índices para atualização do 

débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 3. 

Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de 

acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, 

observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (N.U 

0003317-15.2014.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). Quanto ao termo inicial para o 

recebimento do benefício, filio-me ao entendimento que, havendo 

concessão de auxílio doença, o termo a quo é a data da cessação do 

benefício, conforme entendimento do STJ. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. 

1. Desde o julgamento do REsp 1.095.523/SP, representativo de 

controvérsia, que o STJ consolidou o entendimento de que, "não Havendo 

concessão de auxílio doença, bem como ausente o prévio requerimento 

administrativo para a concessão do auxílio-acidente, como no caso, o 

termo a quo para o Recebimento desse benefício é a data da citação" 

(AgRg no REsp 1.201.534/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 06/12/2010). 2. 

É exatamente o caso dos autos, devendo ser prestigiada a jurisprudência 

cediça desta Corte e confirmado como termo inicial para o recebimento do 

benefício do auxílio-acidente a data da citação. 3. O Acórdão recorrido 

decidiu conforme a jurisprudência do STJ. 4. Recurso Especial improvido. 

(STJ - REsp: 1676491 SP 2017/0128845-5, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/10/2017). O benefício de auxílio acidente é o 

correto, uma vez que o autor não está impossibilitado de exercer outra 

atividade laborativa de forma permanente ou temporária. No que tange à 

conversão do auxílio-doença previdenciário concedido à parte requerente 

pelo período de 15/11/2015 a 15/04/2016 para auxílio doença-acidentário, 

procedente a pretensão considerando que o autor possui redução da sua 

capacidade laborativa. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

condeno o réu à conversão do auxílio-doença previdenciário outrora 

concedido à parte autora para auxílio-doença acidentário e ao pagamento 

de auxílio acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu 

salário de benefício, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem como o 
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abono anual, previsto no art. 4º do mesmo diploma legal. 

Consequentemente, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e determino a imediata instauração do 

benefício, pois este tem caráter alimentar. Expeça-se ofício à autarquia, o 

qual deverá ser cumprido na pessoa do gerente executivo da equipe de 

atendimento de demandas judiciais. Sirva a presente de Ofício ao 

representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de auxílio-acidente, instrumentalizando-o com os documentos 

necessários. O auxílio acidente é devido desde a data da cessação do 

auxílio doença, qual seja 15/04/2016, com base em seu salário da época. 

Deverão ser compensados os valores eventualmente pagos a título de 

benefícios previdenciários homônimos aos acidentários ora concedidos, 

atualizando-se os atrasados e, no caso de desconto de homônimos, as 

diferenças, devendo haver correção monetária. São devidos juros de 

mora a partir da citação. A correção monetária incidirá com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor 

da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplicará o IPCA-E, desde a data 

fixada a sentença. Bem como, os juros da mora serão de 0,5% ao mês, 

com base na redação dada pela Lei nº 11.960/09). Deixo de condenar a 

parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. Porém, 

condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que será 

oportunamente fixado na fase de liquidação, por se tratar de sentença 

ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC. Sem remessa 

necessária nos termos do art. 496, § 3º, I, do CPC. Em obediência aos 

termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. 

Nome da Parte Beneficiária: ELITON SILVA DOS SANTOS, portador do CPF 

nº 026.820.181-14. Filiação: Margarida Campos Silva; 3. Benefício 

Concedido: auxílio acidente 50%; 4. Data inicial do Benefício: 15/04/2016 

(Data cessação do benefício); 5. Prazo para a autarquia cumprir a 

sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em 

julgado a decisão à parte autora para executar a sentença. P. R. I 

VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005259-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA DO NASCIMENTO MARTINS (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 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005259-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARICELMA DO NASCIMENTO 

MARTINS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

MARICELMA DO NASCIMENTO MARTINS, devidamente qualificada nos 

autos, propôs “ação de concessão de auxílio-acidente” em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, 

objetivando o recebimento do benefício previdenciário. A petição inicial 

veio instruída com procuração e documentos. A realização de perícia 

médica judicial concluiu pelo reconhecimento da redução permanente da 

capacidade funcional da requerente (ID: 24169345). Citado, o Instituto 

apresentou contestação (ID: 25017679). Os autos vieram redistribuídos. É 

o breve relatório. Fundamento. DECIDO. Sem preliminares ou prejudiciais, 

passo ao exame do mérito, adiantando que o pedido é procedente. 

Infere-se do laudo pericial que a parte requerente apresenta 

comprometimento funcional do joelho esquerdo que reduz definitivamente 

sua capacidade funcional laborativa permanente. A lesão sofrida, 

decorrente de acidente de trânsito no ano de 2012, limitou fisicamente a 

parte autora permanentemente, de sorte que, em que pese não ser o caso 

de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, faz jus ao benefício 

de auxílio acidente, mesmo porque o nexo de causalidade é fato 

incontroverso nos autos. Os requisitos para a concessão do benefício do 

auxílio acidente estão contemplados no artigo 86 da Lei 8.213/91, que 

dispõe: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. No mesmo sentido 

é o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA (MECÂNICO) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 

DA LEI Nº 8.213/91 (CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO - ACIDENTE ) – 

PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – 

RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF– QUE OS ÍNDICES PARA 

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO 

JULGADOR – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do 

auxílio - acidente ao segurado como indenização, quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia. (Artigo 86). 2.Quanto a correção monetária, 

bem como os juros de mora, determina que os índices para atualização do 

débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 3. 

Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de 

acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, 

observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (N.U 

0003317-15.2014.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). Quanto ao termo inicial para o 

recebimento do benefício, filio-me ao entendimento que, havendo 

concessão de auxílio doença, o termo a quo é a data da cessação do 

benefício, conforme entendimento do STJ. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. 

1. Desde o julgamento do REsp 1.095.523/SP, representativo de 

controvérsia, que o STJ consolidou o entendimento de que, "não Havendo 

concessão de auxílio doença, bem como ausente o prévio requerimento 

administrativo para a concessão do auxílio-acidente, como no caso, o 

termo a quo para o Recebimento desse benefício é a data da citação" 

(AgRg no REsp 1.201.534/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 06/12/2010). 2. 

É exatamente o caso dos autos, devendo ser prestigiada a jurisprudência 

cediça desta Corte e confirmado como termo inicial para o recebimento do 

benefício do auxílio-acidente a data da citação. 3. O Acórdão recorrido 

decidiu conforme a jurisprudência do STJ. 4. Recurso Especial improvido. 

(STJ - REsp: 1676491 SP 2017/0128845-5, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/10/2017). O benefício de auxílio acidente é o 

correto, uma vez que a autora não está impossibilitada de exercer outra 

atividade laborativa de forma permanente ou temporária. No que tange à 

conversão do auxílio-doença previdenciário concedido à parte requerente 

pelo período de 08/04/2013 a 30/09/2013 para auxílio doença-acidentário, 

procedente a pretensão considerando que a autora possui sequela que 

reduz sua capacidade laborativa. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido e condeno o réu à conversão do auxílio-doença previdenciário 

outrora concedido à parte autora para auxílio-doença acidentário e ao 

pagamento de auxílio acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) 

de seu salário de benefício, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem 

como o abono anual, previsto no art. 4º do mesmo diploma legal. 

Consequentemente, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e determino a imediata instauração do 

benefício, pois este tem caráter alimentar. Expeça-se ofício à autarquia, o 

qual deverá ser cumprido na pessoa do gerente executivo da equipe de 

atendimento de demandas judiciais. Sirva a presente de Ofício ao 

representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de auxílio-acidente, instrumentalizando-o com os documentos 

necessários. O auxílio acidente é devido desde a data da cessação do 

auxílio doença, qual seja 30/09/2013, com base em seu salário da época. 

Deverão ser compensados os valores eventualmente pagos a título de 

benefícios previdenciários homônimos aos acidentários ora concedidos, 

atualizando-se os atrasados e, no caso de desconto de homônimos, as 

diferenças, devendo haver correção monetária. São devidos juros de 

mora a partir da citação. A correção monetária incidirá com base nos 
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índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor 

da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplicará o IPCA-E, desde a data 

fixada a sentença. Bem como, os juros da mora serão de 0,5% ao mês, 

com base na redação dada pela Lei nº 11.960/09). Deixo de condenar a 

parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. Porém, 

condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que será 

oportunamente fixado na fase de liquidação, por se tratar de sentença 

ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC. Sem remessa 

necessária nos termos do art. 496, § 3º, I, do CPC. Em obediência aos 

termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. 

Nome da Parte Beneficiária: MARICELMA DO NASCIMENTO MARTINS, 

portadora do CPF nº 955.994.101-10. Filiação: Marina do Nascimento 

Martins; 3. Benefício Concedido: auxílio acidente 50% ; 4. Data inicial do 

Benefício: 30/09/2013 (Data cessação do benefício); 5. Prazo para a 

autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. 

Transitada em julgado a decisão à parte autora para executar a sentença. 

P. R. I VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. Alexandre Elias Filho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001476-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELUIZIO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-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: 

1001476-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELUIZIO SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de “ação de concessão de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez” 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

também qualificado, objetivando a concessão do auxílio-doença ou da 

aposentadoria por invalidez. A petição inicial veio instruída com 

documentos. Citado, o Instituto refutou as alegações da parte requerente, 

também juntando documentos. Foi determinada a realização de perícia 

médica judicial, o laudo pericial foi apresentado concluindo: “Com base nos 

elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a 

presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida 

independente”. A parte requerente manifestou sobre o laudo. É o breve 

relatório. Fundamento. DECIDO. Pois bem. Analisando os autos, verifico do 

laudo pericial que este foi conclusivo no sentido de atestar que a parte 

requerente possui capacidade para exercer as atividades laborais, bem 

como que não apresenta limitações para a vida independente. Assim, 

conforme consta no laudo, a parte requerente não é incapacitada para a 

vida independente e nem mesmo para o trabalho. Na discussão, o perito 

descreve o seguinte: “Periciando com o diagnóstico de degeneração dos 

discos intervertebrais lombares, associado a lumbago com ciática, 

estando em acompanhamento médico e sem o uso atual de medicamentos. 

Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o 

incapacite para a atividade laborativa habitual, estando suas patologias 

compensadas clinicamente”. Da mesma forma, a conclusão do perito se 

deu nos seguintes termos: “Com base nos elementos e fatos expostos, 

conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. 

Não apresenta limitação para a vida independente”. A concessão dos 

benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está 

condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos 

pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais. Quanto ao primeiro requisito, restou aclarado na 

conclusão médica da perícia judicial realizada que a parte requerente 

encontra-se capacitada para trabalhar. Nesse sentido, destaca-se o 

seguinte julgado: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. CONJUNTO 

PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. São requisitos para 

a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de 

auxílio-doença a comprovação da qualidade de segurado da Previdência 

Social, o preenchimento do período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art. 

26, III e art. 39, I da Lei 8.213/1991, e a comprovação de incapacidade para 

o exercício de atividade laborativa. 2. Segundo a legislação de regência 

(Lei 8.213/1991: art. 55, § 3º) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 

do TRF da 1ª Região, a comprovação da atividade rural demanda a 

apresentação de início razoável de prova documental, que deve ser 

corroborada por prova testemunhal consistente sobre a veracidade das 

alegações. 3. No presente caso, o perito do juízo afirmou que não há 

incapacidade para o exercício das atividades habituais. 4. Apelação da 

parte autora não provida. (AC 1018997-58.2019.4.01.9999, 

DESEMBARGADOR FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA 

SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 18/10/2019 PAG.). Como se vê, 

a parte requerente não preenche os requisitos para obtenção do benefício 

pleiteado, uma vez que não comprovou sua inaptidão para realizar suas 

atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, 

sem possibilidade de melhora ou habilitação, hábil a lhe garantir o 

recebimento do auxílio-doença. Assim, diante do contexto materializado, o 

indeferimento do pedido do requerente é, pois, inevitável consequência da 

prova existente no bojo do processo, e nesse diapasão a improcedência 

da ação é apenas o resultado lógico de causa e efeito, em especial frente 

à realidade dos autos. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente 

ação e, por consequência julgo extinto o processo, com julgamento de 

mérito. Outrossim, deixo de condenar a parte requerente ao pagamento 

das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa (art. 85, parágrafo 3º do CPC). Decorrido o prazo legal sem 

eventual interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquive-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 

18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007669-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA PULQUERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007669-74.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA LUIZA PULQUERIO 

REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Trata-se de 

“ação de restabelecimento de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, também qualificado, objetivando o restabelecimento do benefício 

auxílio-doença, bem como posterior aposentadoria por invalidez. A petição 

inicial veio instruída com documentos. Citado, o requerido refutou as 

alegações da autora, sob o argumento de ausência de incapacidade 

laboral. Determinada a realização de perícia médica judicial, o laudo pericial 

concluiu pelo reconhecimento da incapacidade laboral parcial e 

permanente da requerente. Instadas a manifestarem acerca do laudo 

pericial, apenas requerente manifestou-se. É o breve relatório. 

Fundamento. DECIDO. Quanto ao mérito, analisando-se os documentos 

trazidos aos autos pela parte requerente, observo que ela trabalhava e 

contribuía com a previdência social. Nesse passo, a fim de esclarecer a 

divergência entre a conclusão da perícia médica realizada pelo INSS, que 

considerou a parte requerente apta às suas funções laborativas e as 

alegações desta quanto à sua incapacidade, foi ordenada a realização de 

perícia judicial. Resultando no laudo pericial, que foi conclusivo no sentido 

de atestar a incapacidade laboral parcial e permanente da Requerente. 

Posto isso, a concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez está condicionada à verificação concomitante dos fatos 

determinantes exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 

8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual 

por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total 

inaptidão para o labor, aliado ao cumprimento do período de carência 

equivalente a 12 (doze) contribuições mensais. Em que pese o requisito 

referente à comprovação da incapacidade laboral, restou aclarado na 

conclusão médica da perícia judicial realizada que a parte autora 

encontra-se incapaz para o labor parcial e permanente, em decorrência de 

seu quadro clínico. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado: 
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PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO 

CONFIGURADA. INCAPACIDADE PARCIAL. DEFERIMENTO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES PESSOAIS DA 

SEGURADA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA 

DE DIREITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Uma das 

funções a que se destinam os embargos de declaração é resolver 

omissão porventura existente no julgado, a teor do art. 535, inc. II, do 

Código de Processo Civil. 2. O Acórdão foi omisso quanto à possibilidade 

de concessão de aposentadoria por invalidez quando atestada 

incapacidade parcial. 3. Averiguada a incapacidade parcial e permanente, 

mas que impede a realização de atividades com esforços físicos e tendo 

em vista a difícil reabilitação da segurada para outra atividade em razão de 

suas condições pessoais (idade avançada), mostra-se devida a 

aposentadoria por invalidez, com observância do princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana. 4. Ainda que para fins de 

prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver omissão, obscuridade e/ou contradição na decisão 

embargada (STJ, EAGRAR 3204/DF, Rel. Ministro Castro Meira, 1ª Seção - 

unânime. DJU 5/6/2006, p. 230; STJ, EDcl no AgRg no REsp n.º 

651.076/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma - unânime. DJU 20/3.06.). 5. 

Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do mérito, para 

esclarecer a omissão nos termos dos itens 2 e 3. (TRF1ª Região, EDAC 

0060248-97.2009.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.848 de 28/01/2015). 

Respeitante ao outro requisito mencionado acima, qual seja, a qualidade de 

segurado, passo a comprovação da atividade rural da parte autora, de 

modo que, conforme exposto na inicial trazida aos autos e em virtude das 

dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer prova 

material robusta, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar a atividade rurícola, conforme é da 

jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

RURÍCOLA. IDADE E ATIVIDADE RURAL COMPROVADAS. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

do  segurado à  percepção do  benef íc io .  ( . . . ) .  (AC 

0029246-36.2014.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.917 de 16/07/2015). 

Compulsando os autos, extrai-se o início razoável de prova suficiente da 

atividade rurícola da parte autora através dos documentos juntados com a 

inicial (certidões de nascimento em zona rural e declaração de exercício 

rural do sindicato dos trabalhadores rurais de Nossa Senhora do 

Livramento-MT), a qual fora complementada pela realização de audiência 

de instrução e julgamento. As testemunhas ouvidas em audiência 

concentrada, pelo sistema audiovisual, afirmaram que a parte autora 

exercia a atividade laboral de rurícola para a sua subsistência. Restando, 

portanto, comprovada a atividade rural da autora. Como se vê, a parte 

autora preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma 

vez que comprovou sua qualidade de segurada e a sua parcial e 

permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como 

outras que lhe garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou 

habilitação, hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez. Em relação 

ao termo inicial, filio-me ao entendimento no sentido de que, evidenciado 

que a incapacidade laboral já estava presente quando do requerimento 

administrativo, mostra-se correto o estabelecimento do termo inicial do 

benefício da data do indeferimento do benefício em 22/5/2016. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da Lei nº 8.213/91, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, CONCEDENDO o 

auxílio-doença com posterior aposentadoria por invalidez à parte 

requerente, por restar configurada a sua inaptidão definitiva para o 

exercício de função laborativa; ao pagamento, em parcela única, das 

prestações previdenciárias vencidas desde 22/5/2016. Concedo ainda, 

com fundamento dos artigos 300 e 303, do CPC, a tutela de urgência, pelo 

que ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu imediato 

cumprimento. 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 obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: MARIA 

LUIZA PULQUERIO, CPF nº 826.872.851-53. Filiação: Maria Luiza Pulquerio; 

3. Benefício Concedido: Auxílio-doença convertido em aposentadoria por 

invalidez; 4. Data inicial do Benefício: 22/5/2016 (Data do indeferimento 

administrativo) até 16/2/2019 e aposentadoria por invalidez a partir de 

17/2/2019 (apresentação do laudo pericial); 5. Renda mensal inicial: valor 

integral; 6. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da 

intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para requerer o que de direito. Decorrido o prazo sem 

manifestação, arquivem-se os autos. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 18 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002386-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA PEREIRA FIALHO (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 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002386-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ERICA CRISTINA PEREIRA 

FIALHO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

ERICA CRISTINA PEREIRA FIALHO, devidamente qualificada nos autos, 

propôs “ação de concessão de auxílio-acidente” em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, 

objetivando o recebimento do benefício previdenciário. A petição inicial 

veio instruída com procuração e documentos. A realização de perícia 

médica judicial concluiu pelo reconhecimento da redução parcial e 

permanente da capacidade funcional da requerente (ID: 23985476). 

Citado, o Instituto apresentou contestação (ID: 24205294). Impugnação a 

contestação (ID: 24725654). Os autos vieram redistribuídos. É o breve 

relatório. Fundamento. DECIDO. Sem preliminares ou prejudiciais, passo ao 

exame do mérito, adiantando que o pedido é procedente. Infere-se do 

laudo pericial que a parte requerente apresenta gonartrose pós trauma 

CIDM170, decorrente do acidente de percurso. Apresenta incapacidade 

para o exercício de atividade habitual, de forma parcial e permanente. A 

lesão sofrida, decorrente de acidente de trânsito em 17/03/2013, limitou 

fisicamente a parte autora permanentemente, de sorte que, em que pese 

não ser o caso de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, faz 

jus ao benefício de auxílio acidente, mesmo porque o nexo de causalidade 

é fato incontroverso nos autos. Os requisitos para a concessão do 

benefício do auxílio acidente estão contemplados no artigo 86 da Lei 

8.213/91, que dispõe: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como 

indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. No mesmo sentido é o julgado do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O 

TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA (MECÂNICO) – 

COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 

(CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO - ACIDENTE ) – PREENCHIMENTO – 

JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO 

DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – RE 870.947/SE 

(TEMA Nº 810, STF– QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO 

SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE 

FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO 

TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO 

EQUITATIVA DO JULGADOR – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA 
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PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do 

benefício do auxílio - acidente ao segurado como indenização, quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia. (Artigo 86). 2.Quanto a correção 

monetária, bem como os juros de mora, determina que os índices para 

atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, 

observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Tema 810/STF. 3. Os honorários, nas ações 

previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação 

equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e 

"c" do § 3º do art. 20 do CPC. (N.U 0003317-15.2014.8.11.0040, , HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). Quanto 

ao termo inicial para o recebimento do benefício, filio-me ao entendimento 

que, havendo concessão de auxílio doença, o termo a quo é a data da 

cessação do benefício, conforme entendimento do STJ. PREVIDENCIÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

CITAÇÃO. 1. Desde o julgamento do REsp 1.095.523/SP, representativo de 

controvérsia, que o STJ consolidou o entendimento de que, "não Havendo 

concessão de auxílio doença, bem como ausente o prévio requerimento 

administrativo para a concessão do auxílio-acidente, como no caso, o 

termo a quo para o Recebimento desse benefício é a data da citação" 

(AgRg no REsp 1.201.534/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 06/12/2010). 2. 

É exatamente o caso dos autos, devendo ser prestigiada a jurisprudência 

cediça desta Corte e confirmado como termo inicial para o recebimento do 

benefício do auxílio-acidente a data da citação. 3. O Acórdão recorrido 

decidiu conforme a jurisprudência do STJ. 4. Recurso Especial improvido. 

(STJ - REsp: 1676491 SP 2017/0128845-5, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/10/2017). O benefício de auxílio acidente é o 

correto, uma vez que o autor não está impossibilitado de exercer outra 

atividade laborativa de forma permanente ou temporária. No que tange à 

conversão do auxílio-doença previdenciário concedido à parte requerente 

pelo período de 18/04/2013 a 12/12/2013 para auxílio doença-acidentário, 

procedente a pretensão considerando que o autor possui redução da sua 

capacidade laborativa. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

condeno o réu à conversão do auxílio-doença previdenciário outrora 

concedido à parte autora para auxílio-doença acidentário e ao pagamento 

de auxílio acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu 

salário de benefício, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem como o 

abono anual, previsto no art. 4º do mesmo diploma legal. 

Consequentemente, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e determino a imediata instauração do 

benefício, pois este tem caráter alimentar. Expeça-se ofício à autarquia, o 

qual deverá ser cumprido na pessoa do gerente executivo da equipe de 

atendimento de demandas judiciais. Sirva a presente de Ofício ao 

representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de auxílio-acidente, instrumentalizando-o com os documentos 

necessários. O auxílio acidente é devido desde a data da cessação do 

auxílio doença, qual seja 12/12/2013, com base em seu salário da época, 

respeitando a prescrição quinquenal. Deverão ser compensados os 

valores eventualmente pagos a título de benefícios previdenciários 

homônimos aos acidentários ora concedidos, atualizando-se os atrasados 

e, no caso de desconto de homônimos, as diferenças, devendo haver 

correção monetária. São devidos juros de mora a partir da citação. A 

correção monetária incidirá com base nos índices do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de 

quando se aplicará o IPCA-E, desde a data fixada a sentença. Bem como, 

os juros da mora serão de 0,5% ao mês, com base na redação dada pela 

Lei nº 11.960/09). Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das 

custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários 

advocatícios que será oportunamente fixado na fase de liquidação, por se 

tratar de sentença ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4º, II, do 

CPC. Sem remessa necessária nos termos do art. 496, § 3º, I, do CPC. Em 

obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: ERICA CRISTINA 

PEREIRA FIALHO, portador do CPF nº 026.712.871-19. Filiação: Roselia 

Alves Pereira Fialho; 3. Benefício Concedido: auxílio acidente 50%; 4. Data 

inicial do Benefício: 12/12/2013 (Data cessação do benefício); 5. Prazo 

para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela 

antecipatória. Transitada em julgado a decisão à parte autora para 

executar a sentença. P. R. I VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003653-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ASSIS DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003653-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCA ASSIS DA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de 

urgência a fim de receber aposentadoria por idade rural. Pois bem, a tutela 

será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, 

a tutela de urgência reclama a observância do requerimento da parte, dos 

elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o 

presente caso exige maiores dilações probatórias, tendo em vista que a 

referida concessão necessita da realização e especificação de outras 

provas e análises, ou seja, neste momento, não há como formular juízo de 

forte probabilidade sobre a pretensão da requerente, sendo necessário 

ultrapassar a fase instrutória. Diante do exposto e por não vislumbrar os 

requisitos impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência. Outrossim, CITE-SE o requerido para 

responder a ação, no prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001675-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NORMI MARGARIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001675-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NORMI MARGARIDA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 

do CPC. Cite o Requerido, para responder a presente ação no prazo de 30 

(trinta) dias, (artigos 335 c/c 183). Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiras 

as alegações formuladas pelo autor, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 320, II do Código de Processo Civil. Materializada a 

resposta, com ou sem juntada de documentos, abra-se vistas à autora, 

para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 17 de março de 2020. Alexandre Elias 

Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007456-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA TIAGO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 
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1007456-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANGELA TIAGO MONTEIRO 

REQUERIDO: AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, INSS - AGÊNCIA 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos, Manifestem-se as partes acerca do laudo 

médico pericial, no prazo legal. Int. VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 

2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006780-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006780-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EVA MARIA MELO 

REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, 

Manifestem-se as partes acerca do laudo médico pericial, no prazo legal. 

Após, conclusos. Int. VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005681-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO FELIX DE ALMEIDA (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 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005681-81.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: SAULO FELIX DE ALMEIDA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, 

Manifestem-se as partes acerca do laudo médico, no prazo legal. Após, 

conclusos. Int. VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005392-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005392-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL BENEDITO DE 

ARRUDA REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos, Intimem-se as partes para, no prazo legal, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005452-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA LINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

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 DESPACHO Processo: 

1005452-24.2019.8.11.0002. AUTOR(A): CICERO DA SILVA LINS REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos, Manifestem-se as partes 

acerca do laudo médico, no prazo legal. Após, conclusos. Int. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009919-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA KAROLLINA DOMINGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009919-80.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MAYARA KAROLLINA 

DOMINGAS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos, O processo encontra-se em ordem, as partes legítimas, ao 

passo que acolho o requerimento de produção de prova pericial formulado 

pelo Autor na peça inaugural. A formação do convencimento do juízo 

depende da produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde 

já, a realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo Dr. João 

Leopoldo Baçan, CRM 5753-MT, endereço: Rua Barão de Melgaço, n.º 

2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala n.º 908, Centro, Cuiabá/MT, 

médico que deverá responder aos quesitos formulados por este juízo, 

além dos apresentados pelas partes. Outrossim, em consonância com o 

disposto na Resolução n. 127/2011, do CNJ, e levando-se em conta o grau 

de especialização do Sr. Perito, a complexidade dos trabalhos, bem como 

a dificuldade de encontrar profissionais nesta comarca dispostos a 

aceitarem o encargo, dado o pequeno valor que é atribuído, decorrente da 

defasagem dos valores previstos na Resolução n. 541/2007, do Conselho 

da Justiça Federal, o que tem trazido prejuízo às partes e à prestação 

jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo questões 

previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade absoluta na 

tramitação dos feitos, mas considerando, por outro lado, o volume de 

demandas e a indicação do mesmo profissional, arbitrar os honorários 

periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), por considerá-los suficientes à 

realização dos trabalhos. Considerando ainda, que a parte autora é 

beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, o pagamento dos 

honorários periciais só se dará após o término do prazo para que as 

partes se manifestem sobre o laudo; havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados. 

Decorrido o prazo, expeça-se certidão em favor do perito judicial, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto a 

União em virtude da competência federal delegada (item 2.18.11.1, da 

CNGC). Intime-se o perito judicial, para indicar data e local da realização da 

perícia, sendo que a data deverá ser após trinta dias, para que haja tempo 

de intimar as partes. Após a resposta do perito, intimem-se, imediatamente, 

as partes da data agendada. Deverá o senhor perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. 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). Devendo constar no laudo 

pericial o esclarecimento de divergência ou dúvida sobre a qual foi 

instaurada a pericia, cabendo intimação ao perito, bem como aos 

assistentes em caso de necessidade de maiores esclarecimentos (art. 

477, §§ 2º e 3º, 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 o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 

17 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008371-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINEI LEMES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008371-20.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ROBINEI LEMES DE MORAES 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, O processo 

encontra-se em ordem, as partes legítimas, ao passo que acolho o 

requerimento de produção de prova pericial formulado pelo Autor na peça 

inaugural. A formação do convencimento do juízo depende da produção 

de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde já, a realização de 

perícia médica, nomeando perito do Juízo Dr. João Leopoldo Baçan, CRM 

5753-MT, endereço: Rua Barão de Melgaço, n.º 2754, Edifício Work 

Tower, 9º andar, sala n.º 908, Centro, Cuiabá/MT, médico que deverá 

responder aos quesitos formulados por este juízo, além dos apresentados 

pelas partes. Outrossim, em consonância com o disposto na Resolução n. 

127/2011, do CNJ, e levando-se em conta o grau de especialização do Sr. 

Perito, a complexidade dos trabalhos, bem como a dificuldade de encontrar 

profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, dado o 

pequeno valor que é atribuído, decorrente da defasagem dos valores 

previstos na Resolução n. 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, o 

que tem trazido prejuízo às partes e à prestação jurisdicional, já que a 

maioria das ações envolvendo questões previdenciárias é demandada por 

idosos, que têm prioridade absoluta na tramitação dos feitos, mas 

considerando, por outro lado, o volume de demandas e a indicação do 

mesmo profissional, arbitrar os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), por considerá-los suficientes à realização dos 

trabalhos. Considerando ainda, que a parte autora é beneficiária da 

Assistência Judiciária Gratuita, o pagamento dos honorários periciais só 

se dará após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre 

o laudo; havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em 

audiência, depois de prestados. Decorrido o prazo, expeça-se certidão em 

favor do perito judicial, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto a União em virtude da competência federal 

delegada (item 2.18.11.1, da CNGC). Intime-se o perito judicial, para indicar 

data e local da realização da perícia, sendo que a data deverá ser após 

trinta dias, para que haja tempo de intimar as partes. Após a resposta do 

perito, intimem-se, imediatamente, as partes da data agendada. Deverá o 

senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia. 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). Devendo constar no laudo pericial o esclarecimento de 

divergência ou dúvida sobre a qual foi instaurada a pericia, cabendo 

intimação ao perito, bem como aos assistentes em caso de necessidade 

de maiores esclarecimentos (art. 477, §§ 2º e 3º, 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 o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 17 de março de 2020. Alexandre Elias 

Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003776-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINDA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003776-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: HERMELINDA SOARES 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

referente à prevenção ao contágio pelo COVID-19, recomendando o 

reagendamento das audiências não urgentes, suspendo a realização da 

audiência retro agendada. Voltem-me conclusos a partir do dia 1º de abril 

de 2020, para nova designação. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000807-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI GRAMS ZANATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000807-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAGALI GRAMS ZANATO 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

referente à prevenção ao contágio pelo COVID-19, recomendando o 

reagendamento das audiências não urgentes, suspendo a realização da 

audiência retro agendada. Voltem-me conclusos a partir do dia 1º de abril 

de 2020, para nova designação. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001487-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANILZA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-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 DESPACHO Processo: 

1001487-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VANILZA MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

referente à prevenção ao contágio pelo COVID-19, recomendando o 

reagendamento das audiências não urgentes, suspendo a realização da 

audiência retro agendada. Voltem-me conclusos a partir do dia 1º de abril 

de 2020, para nova designação. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007755-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA CARNEIRO DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007755-45.2018.8.11.0002. REQUERENTE: SUZANA CARNEIRO DE 

SALES REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos... 

SUZANA CARNEIRO DE SALES, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação de concessão de benefício assistencial” em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, também 

qualificado, objetivando em síntese o recebimento do benefício assistencial 

de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. A petição 

inicial veio instruída com documentos. Determinada a realização do estudo 

social e da perícia médica judicial, o laudo pericial foi apresentado, 

concluindo a capacidade laboral da autora. Já o laudo socioeconômico foi 

apresentado, com respostas aos quesitos formulados pelas partes e com 

parecer favorável ao enquadramento da autora para recebimento do 

benefício. É, em síntese, o relatório. Fundamento. DECIDO. Versam os 

presentes autos sobre pedido de amparo social, sob a alegação da 

situação da Autora ser incapaz para o trabalho por ser portador de 

graves problemas de saúde, como hipertensão, diabetes e lúpus. Pois 

bem, a Constituição Federal de 1988 ao disciplinar sobre a justiça social 

preconizou regras de proteção social aos idosos, dentre outras, o art. 203 

e seus incisos que assim estabelecem: “Art. 203 - A assistência social 

será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição 

à seguridade social, e tem por objetivos: V - a garantia de um salário 

mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.” Note-se que a 
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assistência social, nos termos constitucionais, será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição, pois não apresenta 

natureza de seguro social, e sim promoção da dignidade da pessoa 

humana, fundamento básico da República (art. 1º, III/CF). Nesse passo, de 

modo a regulamentar a norma constitucional de eficácia limitada, a 

legislação infraconstitucional disciplinou a matéria na Lei nº 8.742/1993 - 

Lei Orgânica da Assistência Social, conhecida por LOAS, que prevê o 

amparo assistencial para idosos e deficientes que não tenham nenhuma 

condição de prover seu sustento com seu trabalho ou com a renda de 

seus familiares. A referida Lei estabelece ainda que para obter o benefício 

assistencial, o Requerente deverá ser avaliado por um assistente social, 

de modo a comprovar a situação de pobreza, ausência de renda ou a 

renda per capta, ou ainda, o total da renda familiar dividida pelo número de 

membros for inferior a ¼ do salário mínimo nacional: “Art. 20. O benefício 

de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais 

e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e 

nem de tê-la provida por sua família. § 3º Considera-se incapaz de prover 

a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.” 

Ressalte-se, por imperioso, segundo o art. 20, caput, da Lei n° 8.742/93 

(LOAS), considera-se idoso para os fins do benefício àquele que possuir 

idade igual ou superior a 70 setenta anos. Essa idade, todavia, foi 

reduzida para 67 anos, a partir de 01 de janeiro de 1998, ex vi do que 

prescreve o art. 38 da LOAS (com a redação dada pela Lei nº 9.720, de 

30.11.1998). Hodiernamente, com o advento do Estatuto do Idoso, instituto 

pela Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003, a idade foi reduzida para 65 

anos (art. 34, caput). No caso em tela, a Requerente está 61 anos de 

idade, eis que nascida em 12/3/1957, enquanto o estudo social realizado 

na data de 21/6/2017, subscrito por Assistente Social do Departamento 

Técnico do Poder Judiciário - Comarca de Várzea Grande, fls. 120/124, é 

explícito ao afirmar as precárias condições em que vive o Autor da 

presente ação, conforme o Estudo Social ainda constatou: “Por fim, 

analisando todo o contexto socioeconômico da requerente, fica claro que 

ela está passando por dificuldades, sendo assim, a requerente necessita 

também de apoio psicológico para saber lidar melhor com os desafios que 

a doença traz. Tendo em vista todas as circunstâncias relatadas e 

observadas, fica notório que a senhora Iracema é considerada de extrema 

vulnerabilidade social, não tendo o mínimo de sobrevivência, vivendo 

completamente de caridade alheia”. Percebe-se de plano, que o estudo 

social constatou as precárias condições de sobrevivência suportadas 

pela Requerente. Entretanto, verifico do laudo pericial que o mesmo foi 

conclusivo no sentido de atestar a capacidade laboral da requerente. 

Consoante consta no laudo, a autora não é incapacitada para a vida 

independente e nem mesmo para o trabalho. A conclusão do perito se deu 

nos seguintes termos: “Com base nos elementos e fatos expostos, 

conclui-se que a autora está apta ao trabalho e para a vida independente”. 

Posto isso, não há como prosperar a pretensão da autora, tendo em vista 

que tal benefício é para idosos a partir de 65 anos de idade que não 

exerçam atividade remunerada e os portadores de deficiência 

incapacitados para o trabalho e uma vida independente. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido posto na presente ação, ajuizada por SUZANA 

CARNEIRO DE SALES contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS e, por consequência julgo extinto o processo, com 

julgamento de mérito. Deixo de condenar a parte vencida ao pagamento 

das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC). Decorrido o prazo legal sem 

eventual interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquive-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 

16 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000420-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DA CONCEICAO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000420-38.2019.8.11.0002. AUTOR(A): FATIMA DA CONCEICAO VIEIRA 

REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos... FÁTIMA DA 

CONCEIÇÃO VIEIRA, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a 

presente “Ação previdenciária de auxílio-doença com pedido de 

conversão em aposentadoria por invalidez com pedido de tutela 

antecipada de urgência” em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, também qualificado, objetivando a procedência da ação 

com posterior conversão do auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez. A petição inicial veio instruída com documentos. Citado, o 

Instituto refutou as alegações da parte requerente. Determinada a 

realização da perícia médica judicial, o laudo pericial foi apresentado, 

concluindo a capacidade laboral da parte autora. É o sucinto relatório. 

Fundamento. Decido. Diante do documento de identidade, verifica-se que a 

autora tem idade de 47 anos, que atualmente alega estar com redução 

permanente de sua capacitada para exercer funções laborativas. Pois 

bem, analisando os autos, verifico o laudo pericial o qual foi conclusivo no 

sentido de atestar a capacidade laboral e sem redução em sua 

capacidade, atestou ainda, que não apresenta limitações para a vida 

independente. Consoante consta no laudo, a autora não é incapacitada 

para a vida independente e nem mesmo para o trabalho. Na discussão, o 

perito descreve o seguinte: “A autora de 46 anos é portadora miopia 

degenerativa, degeneração da mácula, descolamento da retina e 

cicatrizes coriorretinianas desde 16 de junho de 2015, conforme atestado 

médico. É portadora de lentes intraoculares normoposicionadas e não foi 

indicado novo tratamento. De acordo com o último atestado médico 

apresentado, um dia posterior a perícia médica, foi comprovada a perda da 

acuidade visual em 40% do olho esquerdo e 25% do olho direito. Ao 

exame médico pericial foi identificada visão subnormal grau I da Tabela de 

Graus de Comprometimento Visual e Valores de Acuidade Visual Corrigida 

da OMS sem causar limitação para a atividade habitual.” Da mesma forma, 

a conclusão do perito se deu nos seguintes termos: “Com base nos 

elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora está apta ao trabalho 

e para a vida independente”. Observa-se no laudo pericial que a autora 

não está incapacitada para a atividade que lhe garanta a subsistência, 

neste sentido destaca-se o seguinte julgado: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. 

São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por 

invalidez e de auxílio-doença a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social, o preenchimento do período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art. 

26, III e art. 39, I da Lei 8.213/1991, e a comprovação de incapacidade para 

o exercício de atividade laborativa. 2. Segundo a legislação de regência 

(Lei 8.213/1991: art. 55, § 3º) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 

do TRF da 1ª Região, a comprovação da atividade rural demanda a 

apresentação de início razoável de prova documental, que deve ser 

corroborada por prova testemunhal consistente sobre a veracidade das 

alegações. 3. No presente caso, o perito do juízo afirmou que não há 

incapacidade para o exercício das atividades habituais. 4. Apelação da 

parte autora não provida. (AC 1018997-58.2019.4.01.9999, 

DESEMBARGADOR FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA 

SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 18/10/2019 PAG.). A 

concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez 

está condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes 

exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais. Quanto ao primeiro requisito, restou aclarado na 

conclusão médica da perícia judicial realizada que a parte autora 

encontra-se capacitada para trabalhar. Nesse sentido, destaca-se o 

seguinte julgado: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ACIDENTE DE 

TRABALHO. TRABALHADOR URBANO. REQUISITOS AUSENTES. 

CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL NÃO 

CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE 

LABORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 
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contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 2. A aposentadoria por 

invalidez será concedida, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, ao 

segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será paga 

enquanto permanecer nessa situação. 3. O auxílio-doença será devido ao 

segurado empregado, cf. art. 60 da Lei n. 8.213, de 1991, a contar do 

décimo sexto dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais 

segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto 

permanecer incapacitado para o trabalho. 4. O auxílio-acidente é a 

indenização paga ao segurado que sofre acidente e fica com sequelas 

que reduzam sua capacidade de trabalho, nos termos do art. 86 da Lei n. 

8.213, de 1991. 5. No caso dos autos ficou comprovado que o autor não 

sofreu acidente de trabalho. 6. Comprovado, por perícia médica judicial, 

que não há incapacidade da parte autora para o exercício de suas 

atividades laborais habituais, não é possível o deferimento dos benefícios 

postulados na petição inicial. 7. Ressalva-se que superveniente alteração 

na condição da capacidade laborativa da parte autora poderá justificar a 

concessão do benefício, pois a coisa julgada em casos da espécie se 

opera secundum eventus litis, vale dizer, segundo as circunstâncias da 

causa. 8. Apelação desprovida.(AC 0021577-52.2013.4.01.3900 / PA, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.905 de 13/08/2015). Como se vê, a parte autora não 

preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que 

não comprovou sua total e permanente inaptidão para realizar suas 

atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, 

sem possibilidade de melhora ou habilitação, hábil a lhe garantir o 

recebimento do auxílio-doença. APELAÇÃO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

- AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - 

PERÍCIA CONCLUSIVA PELA CAPACIDADE DO RECORRENTE PARA O 

LABOR - SENTENÇA IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. Diante do 

livre convencimento do juiz, este não está adstrito a nenhum meio de 

prova preestabelecido. Não demonstrada a incapacidade por meio de 

perícia realizada nos autos, o apelante não faz jus ao recebimento de 

auxílio-doença. (Ap 23402/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 29/05/2017) Assim, diante do 

contexto materializado, o indeferimento do pedido da autora, é pois, 

inevitável consequência da prova existente no bojo do processo, e nesse 

diapasão a improcedência da ação é apenas o resultado lógico de causa e 

efeito, em especial frente à realidade dos autos. Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido posto na presente ação ajuizada por FÁTIMA DA 

CONCEIÇÃO VIEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS e, por consequência julgo extinto o processo, com julgamento de 

mérito. Deixo de condenar a parte vencida ao pagamento das custas 

porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC). Decorrido o prazo legal sem 

eventual interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquive-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 

17 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002903-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE ALMEIDA TAQUES (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 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002903-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDERSON DE ALMEIDA 

TAQUES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

ANDERSON DE ALMEIDA TAQUES, devidamente qualificado nos autos, 

propôs “ação de concessão de auxílio-acidente” em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, 

objetivando o recebimento do benefício previdenciário. A petição inicial 

veio instruída com procuração e documentos. A realização de perícia 

médica judicial concluiu pelo reconhecimento da redução e diminuição da 

força muscular, com comprometimento parcial da capacidade funcional da 

atividade que exercia (ID: 22737177). Citado, o Instituto apresentou 

contestação (ID: 24076943). Não houve impugnação. Os autos vieram 

redistribuídos. É o breve relatório. Fundamento. DECIDO. Sem preliminares 

ou prejudiciais, passo ao exame do mérito, adiantando que o pedido é 

procedente. Infere-se do laudo pericial que a parte requerente apresenta 

artrose pós traumática CID 10:M 19.1, decorrente do acidente de percurso. 

Apresenta incapacidade para o exercício de atividade que habitualmente 

exercia. A lesão sofrida, decorrente de acidente de trânsito em 

14/10/2014, limitou fisicamente a parte autora permanentemente, de sorte 

que, em que pese não ser o caso de aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença, faz jus ao benefício de auxílio acidente, mesmo porque o 

nexo de causalidade é fato incontroverso nos autos. Os requisitos para a 

concessão do benefício do auxílio acidente estão contemplados no artigo 

86 da Lei 8.213/91, que dispõe: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, 

como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. No mesmo sentido é o julgado do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O 

TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA (MECÂNICO) – 

COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 

(CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO - ACIDENTE ) – PREENCHIMENTO – 

JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO 

DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – RE 870.947/SE 

(TEMA Nº 810, STF– QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO 

SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE 

FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO 

TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO 

EQUITATIVA DO JULGADOR – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do 

benefício do auxílio - acidente ao segurado como indenização, quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia. (Artigo 86). 2.Quanto a correção 

monetária, bem como os juros de mora, determina que os índices para 

atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, 

observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Tema 810/STF. 3. Os honorários, nas ações 

previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação 

equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e 

"c" do § 3º do art. 20 do CPC. (N.U 0003317-15.2014.8.11.0040, , HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). Quanto 

ao termo inicial para o recebimento do benefício, filio-me ao entendimento 

que, havendo concessão de auxílio doença, o termo a quo é a data da 

cessação do benefício, conforme entendimento do STJ. PREVIDENCIÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

CITAÇÃO. 1. Desde o julgamento do REsp 1.095.523/SP, representativo de 

controvérsia, que o STJ consolidou o entendimento de que, "não Havendo 

concessão de auxílio doença, bem como ausente o prévio requerimento 

administrativo para a concessão do auxílio-acidente, como no caso, o 

termo a quo para o Recebimento desse benefício é a data da citação" 

(AgRg no REsp 1.201.534/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 06/12/2010). 2. 

É exatamente o caso dos autos, devendo ser prestigiada a jurisprudência 

cediça desta Corte e confirmado como termo inicial para o recebimento do 

benefício do auxílio-acidente a data da citação. 3. O Acórdão recorrido 

decidiu conforme a jurisprudência do STJ. 4. Recurso Especial improvido. 

(STJ - REsp: 1676491 SP 2017/0128845-5, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/10/2017). O benefício de auxílio acidente é o 

correto, uma vez que o autor não está impossibilitado de exercer outra 

atividade laborativa de forma permanente ou temporária. No que tange à 

conversão do auxílio-doença previdenciário concedido à parte requerente 

pelo período de 30/10/2014 a 02/06/2016 para auxílio doença-acidentário, 

procedente a pretensão considerando que o autor possui redução da sua 

capacidade laborativa. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e 
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condeno o réu à conversão do auxílio-doença previdenciário outrora 

concedido à parte autora para auxílio-doença acidentário e ao pagamento 

de auxílio acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu 

salário de benefício, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem como o 

abono anual, previsto no art. 4º do mesmo diploma legal. 

Consequentemente, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e determino a imediata instauração do 

benefício, pois este tem caráter alimentar. Expeça-se ofício à autarquia, o 

qual deverá ser cumprido na pessoa do gerente executivo da equipe de 

atendimento de demandas judiciais. Sirva a presente de Ofício ao 

representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de auxílio-acidente, instrumentalizando-o com os documentos 

necessários. O auxílio acidente é devido desde a data da cessação do 

auxílio doença, qual seja 02/06/2016, com base em seu salário da época, 

respeitando eventual prescrição quinquenal. Deverão ser compensados 

os valores eventualmente pagos a título de benefícios previdenciários 

homônimos aos acidentários ora concedidos, atualizando-se os atrasados 

e, no caso de desconto de homônimos, as diferenças, devendo haver 

correção monetária. São devidos juros de mora a partir da citação. A 

correção monetária incidirá com base nos índices do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de 

quando se aplicará o IPCA-E, desde a data fixada a sentença. Bem como, 

os juros da mora serão de 0,5% ao mês, com base na redação dada pela 

Lei nº 11.960/09). Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das 

custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários 

advocatícios que será oportunamente fixado na fase de liquidação, por se 

tratar de sentença ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4º, II, do 

CPC. Sem remessa necessária nos termos do art. 496, § 3º, I, do CPC. Em 

obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: ANDERSON DE 

ALMEIDA TAQUES, portador do CPF nº 689.287.341-34. Filiação: Anthonia 

Francisca de Almeida; 3. Benefício Concedido: auxílio acidente 50%; 4. 

Data inicial do Benefício: 02/06/2016 (Data cessação do benefício); 5. 

Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela 

antecipatória. Transitada em julgado a decisão à parte autora para 

executar a sentença. P. R. I VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007412-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO DOMINGOS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007412-49.2018.8.11.0002. AUTOR(A): CONSTANTINO DOMINGOS DA 

SILVA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, CONSTANTINO 

DOMINGOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, propôs “ação 

de cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, igualmente 

qualificado, alegando, em síntese, que é servidor público desde 

30/04/2002, lotado na Secretaria Municipal de Educação, exercendo o 

cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional. Aduz que a 

princípio laborava 44 horas semanais, contudo a Lei Complementar nº 

3.797/2012, alterou a jornada de trabalho dos servidores da secretária de 

educação para 30 horas semanais. Afirma que deveria laborar 30 horas 

semanais a partir de fevereiro de 2013, porém continuou com a jornada de 

44 horas semanais até junho de 2017, ao que faz jus ao recebimento das 

horas extras trabalhadas. Com a inicial juntou documentos. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação em ID: 16602196. Não houve 

impugnação. As partes não especificaram novas provas a serem 

produzidas. É o relatório. Fundamento. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. Pois 

bem. Dos autos se extrai que a parte requerente iniciou seu labor, como 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional, na data de 30/04/2002, e 

alega na peça inaugural que faz jus ao recebimento de horas extras pela 

jornada de 44 horas semanais laboradas a partir de fevereiro de 2013 até 

junho de 2017. Em análise às disposições da Lei Complementar n° 

3.797/2012, a qual dispõe acerca do Plano de Carreiras dos Profissionais 

da Educação Básica do Município de Várzea Grande, especialmente o art. 

168, a jornada de trabalho passou para 30 horas semanais. Em que pese 

as alegações do autor, assim como dispõe o artigo 68 da lei municipal, não 

verifiquei nos autos a comprovação do direito alegado. Lado outro, verifico 

da ficha financeira o recebimento das horas extras 50% pagas pelo 

requerido. Ao passo que cabe ao autor o ônus da prova dos fatos 

constitutivos de seu direito, consoante esclarece o art. 373, I, do CPC, 

porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Nesse 

sentido é o seguinte julgado do TJMT, in verbis: “Recurso Inominado nº 

0012002-91.2015.8.11.0002. Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Várzea Grande. Recorrente: Robson Nunes Vieira. Recorrido: Município 

de Várzea Grande. Data do Julgamento: 13/02/2020. E M E N T A 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E 

ADICIONAL NOTURNO - SUPOSTO EXCESSO LABORAL NÃO 

COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe ao 

recorrente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, 

consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da 

prova não tem caráter absoluto. 2. In casum, restou comprovado nos 

autos que as horas extraordinárias laboradas pelo autor no período de 

abril a dezembro/2013 e janeiro e abril/2014, já foram pagas, porém, 

inexiste prova inequívoca quanto ao suposto excesso laborado aos finais 

de semana. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

0012002-91.2015.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no 

DJE 19/02/2020).” Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação de cobrança, proposta por Constantino 

Domingos da Silva em face do Município de Várzea Grande-MT, por 

consequência declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, contudo fica suspenso seu pagamento pelo prazo 

máximo de cinco anos, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50. Com o 

trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se. P. 

R. I. VÁRZEA GRANDE, 17 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001302-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT6203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001302-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IRMAOS DOMINGOS LTDA 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Manifestem-se as partes acerca da decisão 

retro, no prazo legal, requerendo o que de direito. Int. VÁRZEA GRANDE, 

19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007752-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GONCALO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007752-90.2018.8.11.0002. REQUERENTE: GETULIO GONCALO LOPES 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, 

Intime-se o autor, através do seu patrono, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de decurso de prazo do 
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patrono, intime-se a autora pessoalmente, sob pena de arquivamento. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 19 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001044-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - MT242278-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORELLO OAB - SP112569-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001044-87.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Intimem-se as partes para, no prazo 

legal, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 

19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001132-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MOTO RACA LTDA (REQUERIDO)

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001132-91.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DIRETOR 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MOTO 

RACA LTDA Vistos. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013400-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGINALDO GUEDES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1013400-17.2019.8.11.0002. TESTEMUNHA: ANTONIO REGINALDO 

GUEDES TESTEMUNHA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020200-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDILENO OSORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020200-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IDILENO OSORIO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009239-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANO DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009239-27.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: JOCIANO DE CARVALHO 

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO 

GROSSO Vistos. Tratando-se de mandado de segurança e consoante já é 

entendimento pacífico de nossos Tribunais, o Juízo competente para a sua 

análise é aquele do domicílio da autoridade apontada como coatora. 

Considerando que, consoante indicado na inicial, a autoridade apontada 

como coatora tem domicílio na Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, 

impõe-se o reconhecimento de que este Juízo é incompetente para a 

análise da demanda e sendo caso de competência absoluta, possível a 

declinação de ofício. Diante do exposto, reconheço a incompetência deste 

Juízo para a análise deste feito, determinando sua remessa para uma das 

Varas de Peixoto de Azevedo-MT. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

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 
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a 30/04/2015, bem como o décimo terceiro salário proporcional, à ordem 

de 04/12 avos. No mesmo sentido é o entendimento do TJ/MT, in verbis: E 

M E N T A: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO 

TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS 

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

NULIDADE. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDA DO TERÇO 

CONSTITUCIONAL. DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM 

REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308. PRAZO PRESCRICIONAL 

QUINQUENAL CONTADOS SOMENTE A PARTIR DE 13.11.2014. SÚMULA 

362 DO TST. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE 

DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA 

ELABORAÇÃO DO LAUDO. FALECIMENTO DO AUTOR ANTERIOR AO 

LAUDO APRESENTADO NA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua 

natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de 

interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, 

também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, 

incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 

1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7º 

da CF. “(...) A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente 

v e n c i d o .  ( L e i  n º  9 . 0 9 9 / 9 5 ,  a r t .  5 5  " c a p u t " ) .  ( N . U 

1005682-37.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 

21/02/2020). 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, 26 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 CATARINA VALDETE DO 

NASCIMENTO, contra ato praticado pela Prefeita de Várzea Grande, 

Secretário Municipal de Educação de Várzea Grande, Secretário Municipal 

de Administração de Várzea Grande e Superintendente de Gestão de 

Pessoas de Várzea Grande, requerendo, em síntese, atribuição ao cargo 

de professora, em acumulação ao cargo de técnica em desenvolvimento 

infantil, que exerce no município de Cuiabá. Sustenta que exercia o cargo 

de Técnico de Desenvolvimento Infantil da rede pública de ensino de 

Cuiabá quando foi aprovada no concurso público municipal de Várzea 

Grande, regido pelo Edital nº 01/2017, para provimento do cargo de 

Professora Nível Superior – 25 horas, havendo plena compatibilidade dos 

horários e dos cargos exercidos. Aduz que após assinatura do termo de 

posse, ao comparecer na data e local estabelecidos para atribuir ao 

cargo, teria sido impedida de fazê-lo, sob alegação de acúmulo ilegal de 

cargos públicos. Assim, pretende, em sede de liminar, a concessão da 

segurança, para que seja suspenso o parecer técnico que a impediu de 

exercer o cargo. Instruiu a inicial com documentos. O pedido liminar foi 

deferido (Id. 18736358). Devidamente notificados, os impetrados alegaram 

a ausência de ato arbitrário ou ilegal, não havendo violação de direito 

líquido e certo da impetrante, ressaltando a estrita observância da lei. (Id. 

19434711). 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, restou evidenciado a lesão 

do direito líquido e certo da impetrante, pois, segundo a própria 

Constituição Federal autoriza, de forma expressa, de que havendo 

compatibilidade de horários, não se deve entender pela vedação à 

acumulação de cargos públicos. Acerca deste assunto, forçoso ressaltar 

o artigo 37, inc. XVI da CF que, via de regra, não autoriza a acumulação 

remunerada de cargos públicos. Entretanto, o mesmo dispositivo informa 

algumas hipóteses em que é expressamente permitida tal conduta: Art. 37. 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: XVI – é vedada a acumulação 

remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade 

de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de 

dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro 

técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Assim, há 

previsão expressa acerca da permissão de acumulação de cargos 

quando há um cargo de professor com outro cargo técnico. A impetrante é 

ocupante de cargo técnico de desenvolvimento infantil em Cuiabá/MT, e 

havendo compatibilidade de horários, nada lhe impede de ocupar o cargo 

de Professora na rede pública do município de Várzea Grande/MT, desde 

que cumpridos todos os requisitos necessários para tal. Neste sentido, é o 

entendimento do e. TJMT: REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR 

– TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA 

COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF – LEI 

INFRACONSTITUCIONAL ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA 

RATIFICADA. A Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, 

quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza 

técnica, desde que haja compatibilidade de horários. (ReeNec 

104757/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11.09.2017, Publicado no DJE 

21.09.2017). Desta maneira, a concessão da segurança é medida que se 

impõe. Diante do exposto, RATIFICO a liminar deferida e CONCEDO A 

SEGURANÇA vindicada, em face da existência de direito líquido e certo da 
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impetrante, pelos motivos acima esposados e fundamentados, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Ao reexame necessário nos termos do art. 14, §1º da Lei n. 

12.016/2009. Com o trânsito em julgado, e, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 26 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 CATARINA VALDETE DO 

NASCIMENTO, contra ato praticado pela Prefeita de Várzea Grande, 

Secretário Municipal de Educação de Várzea Grande, Secretário Municipal 

de Administração de Várzea Grande e Superintendente de Gestão de 

Pessoas de Várzea Grande, requerendo, em síntese, atribuição ao cargo 

de professora, em acumulação ao cargo de técnica em desenvolvimento 

infantil, que exerce no município de Cuiabá. Sustenta que exercia o cargo 

de Técnico de Desenvolvimento Infantil da rede pública de ensino de 

Cuiabá quando foi aprovada no concurso público municipal de Várzea 

Grande, regido pelo Edital nº 01/2017, para provimento do cargo de 

Professora Nível Superior – 25 horas, havendo plena compatibilidade dos 

horários e dos cargos exercidos. Aduz que após assinatura do termo de 

posse, ao comparecer na data e local estabelecidos para atribuir ao 

cargo, teria sido impedida de fazê-lo, sob alegação de acúmulo ilegal de 

cargos públicos. Assim, pretende, em sede de liminar, a concessão da 

segurança, para que seja suspenso o parecer técnico que a impediu de 

exercer o cargo. Instruiu a inicial com documentos. O pedido liminar foi 

deferido (Id. 18736358). Devidamente notificados, os impetrados alegaram 

a ausência de ato arbitrário ou ilegal, não havendo violação de direito 

líquido e certo da impetrante, ressaltando a estrita observância da lei. (Id. 

19434711). 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, restou evidenciado a lesão 

do direito líquido e certo da impetrante, pois, segundo a própria 

Constituição Federal autoriza, de forma expressa, de que havendo 

compatibilidade de horários, não se deve entender pela vedação à 

acumulação de cargos públicos. Acerca deste assunto, forçoso ressaltar 

o artigo 37, inc. XVI da CF que, via de regra, não autoriza a acumulação 

remunerada de cargos públicos. Entretanto, o mesmo dispositivo informa 

algumas hipóteses em que é expressamente permitida tal conduta: Art. 37. 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: XVI – é vedada a acumulação 

remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade 

de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de 

dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro 

técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Assim, há 

previsão expressa acerca da permissão de acumulação de cargos 

quando há um cargo de professor com outro cargo técnico. A impetrante é 

ocupante de cargo técnico de desenvolvimento infantil em Cuiabá/MT, e 

havendo compatibilidade de horários, nada lhe impede de ocupar o cargo 

de Professora na rede pública do município de Várzea Grande/MT, desde 

que cumpridos todos os requisitos necessários para tal. Neste sentido, é o 

entendimento do e. TJMT: REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR 

– TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA 

COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF – LEI 

INFRACONSTITUCIONAL ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA 

RATIFICADA. A Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, 

quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza 

técnica, desde que haja compatibilidade de horários. (ReeNec 

104757/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11.09.2017, Publicado no DJE 

21.09.2017). Desta maneira, a concessão da segurança é medida que se 

impõe. Diante do exposto, RATIFICO a liminar deferida e CONCEDO A 

SEGURANÇA vindicada, em face da existência de direito líquido e certo da 

impetrante, pelos motivos acima esposados e fundamentados, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Ao reexame necessário nos termos do art. 14, §1º da Lei n. 

12.016/2009. Com o trânsito em julgado, e, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002758-87.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de ação de 

cobrança interposto por JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, requerendo, em síntese, o 

pagamento das verbas trabalhistas que faz jus pelo contrato de trabalho 

com o município durante o período de 22 de julho de 2013 até 30 de abril 

de 2015. Ao final requer: Férias acrescidas do terço constitucional, 13º 

salário proporcional de 04/12 avos, totalizando o valor de R$ 8.000,00. 

Com a inicial juntou documentos. Não houve contestação. Em alegações 

finais o município requerido pugnou pela procedência parcial da ação para 

que seja observado a correta aplicação dos juros e correção monetária – 

ID: 18717456. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, do Código de 

Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação probatória. 

Conforme noticiam os autos, o reclamante, servidor comissionado, 

nomeado como assessor jurídico em 22/07/2013, lotado na Secretária de 

Saúde do Município de Várzea Grande, exonerado em 30/04/2015 e na 

data de 22/06/2015 protocolou pedido administrativo de suas verbas 

rescisórias e, pelo que vi das alegações finais apresentada pelo 

requerido, bem como da documentação carreado nos autos, ele faz jus ao 
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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. No mesmo sentido é o entendimento do TJ/MT, in verbis: E 

M E N T A: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO 

TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS 

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

NULIDADE. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDA DO TERÇO 

CONSTITUCIONAL. DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM 

REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308. PRAZO PRESCRICIONAL 

QUINQUENAL CONTADOS SOMENTE A PARTIR DE 13.11.2014. SÚMULA 

362 DO TST. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE 

DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA 

ELABORAÇÃO DO LAUDO. FALECIMENTO DO AUTOR ANTERIOR AO 

LAUDO APRESENTADO NA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua 

natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de 

interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, 

também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, 

incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 

1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7º 

da CF. “(...) A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente 

v e n c i d o .  ( L e i  n º  9 . 0 9 9 / 9 5 ,  a r t .  5 5  " c a p u t " ) .  ( N . U 

1005682-37.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 

21/02/2020). 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, 26 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 396481 Nr: 9482-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON TAVARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CÉSAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14.445/MT

 Diante do exposto, infere-se que a conduta imputada ao acusado não se 

adequa ao delito de tentativa de homicídio qualificado, razão pela qual, 

DESCLASSIFICO o delito inicialmente tipificado na denúncia e, por 

conseguinte, com fundamento no art. 419, caput, do Código de Processo 

Penal, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Feitos 

Gerais desta Comarca.

Transitada em julgado, encaminhem-se os autos à redistribuição.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 563258 Nr: 181-51.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO FONTES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK RAFAEL DA SILVA 

LEITE - OAB:24.538/O

 Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o acusado 

VITOR HUGO FONTES BATISTA, suficientemente qualificado nos autos, da 

imputação que lhe é irrogada, nos termos dos artigos 155 e 386, VII do 

Código de Processo Penal.Observa-se que os objetos constantes do 

termo de apreensão de fl. 21 foram apreendidos em poder dos 

adolescentes Adailton Domingos Figueiredo e Mateus Augusto Santos da 

Silva (processo desmembrado), oficie-se a autoridade policial para 

vinculá-los ao ato infracional correspondente.Oficie-se a Autoridade 

Policial, autorizando a incineração da droga supostamente apreendida em 

poder do acusado (sessenta porções de cocaína – denúncia fl. 6 e termo 

de apreensão de fl. 21). O termo comprobatório deverá vir aos autos.Após 

o trânsito em julgado procedam-se as respectivas baixas.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 549715 Nr: 14890-28.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DE JESUS DA SILVA, FABIO 

HENRIQUE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - OAB:MT 

17.056, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21.606

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia 

para:DESCLASSIFICAR o delito de tráfico de drogas imputado ao réu 

ALBERTO DE JESUS DA SILVA, CONDENANDO-O nas penas do delito 

previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.E ABSOLVER o acusado FÁBIO 

HENRIQUE SANTOS, suficientemente qualificado nos autos, do crime de 

tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), nos termos do art. 

386, VII, do Código de Processo Penal, determinado desde já às 

respectivas baixas após o trânsito em julgado.Passo a dosar as penas do 

condenado ALBERTO –Submeto o réu às seguintes penas:I - advertência 

sobre os efeitos das drogas que será feita em sede de execução; II - 

prestação de serviços à comunidade; ou III - medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo que será individualizado 

em execução.O prazo da pena prevista nos itens II e III anteriores, que são 

alternativos, terão duração pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, nos 

termos do § 3° do art. 28 em questão, o que torno definitiva.Ainda, após o 

trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos de 

informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc…Ocorrendo a 

confirmação desta pela segunda instância, expeça-se o executivo de 

pena.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 560059 Nr: 20253-93.2018.811.0002

 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): LUCAS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 15.304

 Cuida-se de reiteração de pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelo denunciado LUCAS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, 

através de Advogado constituído, com o qual não concorda o Ministério 

Público.

Analisando os autos observo que ainda persistem os motivos que levaram 

à decretação da custódia cautelar do indiciado, não tendo a Defesa 

trazido qualquer fato novo que pudesse conduzir a revogação da prisão, 

de forma que INDEFIRO O PEDIDO.

Registro, por oportuno, que a situação de pandemia vivenciada atualmente 

não constitui fato novo à embasar a soltura do denunciado, sob pena de, 

com bem frisado pela douta representante do Ministério Público, causar 

precedente para soltura coletiva e indiscriminada de todos custodiados no 

sistema prisional.

INTIMEM-SE.

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020656-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECK BENEDITO MARQUES DE ASSIS (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))

 

Processo n. 1020656-11.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 28 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

28/03/2020 09:40:17

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA PEREIRA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT15370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001969-49.2020.8.11.0002. AUTOR: GEORGINA PEREIRA DA 

CONCEICAO REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Visto. Verifica-se que não foi citada a UNIMED correta, pelo que 

determino que seja corrigido o cadastro do sistema, designando-se nova 

audiencia de conciliação, intimando-se a parte autora e realizando-se o ato 

citatório corretamente. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009627-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE NUNES DE MIRANDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1009627-27.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSINETE 

NUNES DE MIRANDA 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: 21/05/2020 Hora: 15:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 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: 1009636-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOENIL CATARINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO PINHO DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1009636-86.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LOENIL 

CATARINA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: FABIO PINHO DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 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: 1009637-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NANDARA INES DOS SANTOS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O BOTICARIO FRANCHISING LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009637-71.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NANDARA INES 

DOS SANTOS MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: O BOTICARIO FRANCHISING 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: 21/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 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: 1009640-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO PAREDES FREITAS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REU)

SOMATEM ALA PREVER ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1009640-26.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ARMANDO 

PAREDES FREITAS POLO PASSIVO: PAX NACIONAL PREVER SERVICOS 

POSTUMOS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 15:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 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: 1009644-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO QUEIROZ ANTUNES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

OZIEL MARTINS DE SOUZA (REU)
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PROCESSO n. 1009644-63.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROGERIO 

QUEIROZ ANTUNES POLO PASSIVO: OZIEL MARTINS DE SOUZA 

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: 21/05/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 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: 1009646-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DA COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1009646-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CONCEICAO DA 

COSTA POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 

16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARCIO DE IDEFONCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002234-51.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO MARCIO DE 

IDEFONCO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Verifica-se que foi proferida 

sentença, sem que o processo tivesse retornado para a Secretaria, e, 

assim, despacho para que tenha o andamento correto. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003955-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DE FARIAS TOLOMEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA OAB - MT10065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003955-38.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUAN DE FARIAS TOLOMEU 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Visto. Verifica-se que a citação 

da empresa TAM foi realizada no endereço errado, pois a sede não é no 

aeroporto desta cidade. Proceda-se a correção do endereço da empresa 

TAM, designando-se nova audiencia de conciliação, citando-se no 

endereço correto e intimando-se a parte autora para comparecer. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004668-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

MARIA IRACEMA SILVA SANTOS OAB - 016.742.179-43 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004668-13.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: MARIA IRACEMA SILVA 

SANTOS INTERESSADO: BANCO BMG S.A Visto. INTIMO A PARTE 

RECLAMANTE SOBRE O ÁUDIO APRESENTADO PELA PARTE 

RECLAMADA NO ID. ANTERIOR, PRAZO DE 05 DIAS. APÓS VOLTEM O 

PROCESSO CONCLUSO NOVAMENTE. CUMPRA-SE. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004732-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CORREA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004732-23.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIA CORREA DE PAULA 

REQUERIDO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A Visto. Requer a parte 

autora o reconhecimento da revelia da parte reclamada e consequente 

julgamento da causa. Entretanto, conforme Art. 8º da Portaria-Conjunta n. 

249: "Fica alterado o art. 9º da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 9º Ficam 

suspensos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, os 

prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos e 

eletrônicos, no período de 17 de março a 20 de abril de 2020, salvo quanto 

às medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito com a lei 

com internação provisória decretada. ” (NR) " Assim, como os prazos 

processuais foram suspensos antes do decurso do prazo de defesa da 

parte reclamada, a revelia ainda não ocorreu, devendo-se aguardar o 

término do prazo ou apresentação da defesa pela parte. Intime-se e voltem 

o processo concluso para sentença. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANNE KARLA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN OAB - MT5933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002070-86.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARYANNE KARLA E SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. Intimo a parte reclamante para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar sobre os documentos juntados nos id. 30559339 - 

Manifestação (manifestação de liminar resultado vistoria), valendo o 
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silencio pela concordancia com as informações apresentadas. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017643-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SGARBI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL LUIZ LUCCA DA SILVA (REQUERIDO)

MIRELY DO PRADO LUCCA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017643-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SGARBI SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REQUERIDO: MIGUEL LUIZ LUCCA DA SILVA, 

MIRELY DO PRADO LUCCA DA SILVA Visto. O processo veio concluso, 

entretanto, observa-se que a parte autora solicitou no id. 28224397 a 

citação por oficial de justiça no endereço que informou anteriormente. 

Defiro o pedido, determinando que seja designada nova audiencia de 

conciliação, expedindo-se mandado de citação. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014208-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1014208-22.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: GLAUCO LUIGI DALL AGLIO 

FERREIRA EXECUTADO: FRANCIELE DA SILVA COSTA Visto. Verifica-se 

que a parte autora informou o endereço da parte executada no id. 

28460445, assim, proceda-se nova citação, expedindo-se o necessário. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003071-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003071-09.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ERIKA GOMES RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Visto. Intimo a parte autora sobre os 

documentos juntados pela parte reclamada no id. 30341249, prazo de 05 

dias. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009662-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO SILVA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA COELHO MADUREIRA OAB - MT16824/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1009662-84.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

SILVA NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINA COELHO 

MADUREIRA POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

21/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 29 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: 1009665-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO APARECIDO LOPES DA SILVA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009665-39.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAO PAULO 

APARECIDO LOPES DA SILVA DUTRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI POLO PASSIVO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 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: 21/05/2020 Hora: 

16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 30 

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: 1009666-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ALECRIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009666-24.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCIENE 

ALECRIM DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIANNY PAULA 

SILVA CORREA YOSHINARI 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: 21/05/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 30 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: 1009667-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009667-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSANGELA DA 

SILVA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIANNY PAULA 

SILVA CORREA YOSHINARI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 30 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: 1009668-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009668-91.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DARCI 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIANNY 

PAULA SILVA CORREA YOSHINARI POLO PASSIVO: BRADESCO SA 

CREDITO IMOBILIARIO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 21/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 30 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: 1003537-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003537-03.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre o deposito realizado ID. 30699242, pugnando o que 

entender de direito, em caso de concordância informar dados bancários, 

para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 30 de março de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

30/03/2020 09:01:52

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015119-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE ROSA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT9134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1015119-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIZABETE ROSA DE 

QUEIROZ REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Visto. Ante 

a suspensão de realização de audiências no Poder Judiciário até o dia 

20/04, redesigno a audiência de instrução para o dia 01/06/2020, às 09h. 

Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017852-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE SOUSA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHAN ESPINDOLA DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017852-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DORALICE SOUSA CAMPOS 

REQUERIDO: STEPHAN ESPINDOLA DE MOURA Visto. Ante a suspensão 

de realização de audiências no Poder Judiciário até o dia 20/04, redesigno 

a audiência de instrução para o dia 01/06/2020, às 10h20min. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015862-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GABRIEL DE LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FRANCISCO BARROS DE PAULA (REQUERIDO)

SATIRIO FRANCISCO DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI OAB - MT6746-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1015862-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS GABRIEL DE LIMA 

RIBEIRO REQUERIDO: APARECIDO FRANCISCO BARROS DE PAULA, 

SATIRIO FRANCISCO DE PAULA Visto. Ante a suspensão de realização 

de audiências no Poder Judiciário até o dia 20/04, redesigno a audiência 

de instrução para o dia 01/06/2020, às 11h. Intime-se. Cumpra-se. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016280-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANTOS VILLAS BOAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J C DAMO - ME (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE SOUSA GAMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1016280-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JAQUELINE SANTOS VILLAS 

BOAS TESTEMUNHA: MARIA APARECIDA DE SOUSA GAMA REQUERIDO: 

J C DAMO - ME TESTEMUNHA: MARIA APARECIDA DE SOUSA GAMA 

Visto. Ante a suspensão de realização de audiências no Poder Judiciário 

até o dia 20/04, redesigno a audiência de instrução para o dia 03/06/2020, 

às 09h40min. Intime-se a parte autora por mandado, cientificando de que 

deve comparecer acompanhada de advogado(a). Intime-se. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009369-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO IVO JOSE LOPES DA ROSA E SILVA (REQUERIDO)

BENEDITO CARMELITO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)
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MARIA LUCIA LOPES DA ROSA E SILVA (REQUERIDO)

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS GOMES ROSA OAB - MT27228/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009369-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: HUGO DE CARVALHO 

REQUERIDO: PEDRO IVO JOSE LOPES DA ROSA E SILVA, MARIA LUCIA 

LOPES DA ROSA E SILVA, AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO 

VEICULAR TESTEMUNHA: BENEDITO CARMELITO DE OLIVEIRA Visto. Ante 

a suspensão de realização de audiências no Poder Judiciário até o dia 

20/04, redesigno a audiência de instrução para o dia 03/06/2020, às 

10h20min. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008736-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDERVAL PEREIRA DE SOUSA JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANEJE PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO OAB - MT11547-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008736-40.2019.8.11.0002. INTERESSADO: IDERVAL PEREIRA DE 

SOUSA JUNIOR REQUERIDO: PLANEJE PROJETOS ENGENHARIA E 

CONSTRUCAO LTDA - ME Visto. Ante a suspensão de realização de 

audiências no Poder Judiciário até o dia 20/04, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 03/06/2020, às 11h. Intime-se. Cumpra-se. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009087-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENNAN DE MORAES RIBEIRO OAB - MT21039/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

SACHS AUTOMOTIVE BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA OAB - SP101878 (ADVOGADO(A))

LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR OAB - SP65128 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009087-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE FERREIRA DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA, SACHS AUTOMOTIVE 

BRASIL LTDA Visto. Ante a suspensão de realização de audiências no 

Poder Judiciário até o dia 20/04, redesigno a audiência de instrução para o 

dia 01/07/2020, às 09h00. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007396-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIR RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO EUGENIO FERNANDES OAB - MT0004282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOARES MACIEL (TESTEMUNHA)

JOAO BOSCO DE ARAUJO (REQUERIDO)

SERGIO DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007396-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAUDIR RODRIGUES DE LIMA 

REQUERIDO: JOAO BOSCO DE ARAUJO, SERGIO DA SILVA ARAUJO 

TESTEMUNHA: ANTONIO JOARES MACIEL Visto. Ante a suspensão de 

realização de audiências no Poder Judiciário até o dia 20/04, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 01/07/2020, às 09h40min. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009685-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA COSTA SILVA (AUTOR)

MAYARA DA COSTA SILVA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009685-30.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAYARA DA 

COSTA SILVA MOURA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO, JHONATAN DA SILVA GUSMAO POLO 

PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 30 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018000-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE NASSARDEN DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONISIO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018000-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JACQUELINE NASSARDEN DE 

ALMEIDA REQUERIDO: DIONISIO ALVES DOS SANTOS Visto. Ante a 

suspensão de realização de audiências no Poder Judiciário até o dia 

20/04, redesigno a audiência de instrução para o dia 02/06/2020, às 09h. 

Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007419-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERMENSON FEITOSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANSELMO MATEUS VEDOVATO JUNIOR OAB - MS9429 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007419-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ERMENSON FEITOSA DE 

JESUS REQUERIDO: TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA 

Visto. Ante a suspensão de realização de audiências no Poder Judiciário 

até o dia 20/04, redesigno a audiência de instrução para o dia 02/06/2020, 

às 10h20min. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019665-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DOMINGAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CABRAL DE BARROS (REQUERIDO)

V. A. CABRAL DOS SANTOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019665-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELA DOMINGAS DE 

ARRUDA REQUERIDO: V. A. CABRAL DOS SANTOS EIRELI, JEAN 

CABRAL DE BARROS Visto. Ante a suspensão de realização de 

audiências no Poder Judiciário até o dia 20/04, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 02/06/2020, às 11h. Intime-se. Cumpra-se. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015744-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE REABILITACAO ORAL DE VARZEA GRANDE LTDA 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEY CRISTINA FERREIRA 09461025890 (REQUERIDO)

EURODENTAL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR ZOCARATO OAB - SP399918 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1015744-68.2019.8.11.0002. INTERESSADO: INSTITUTO DE 

REABILITACAO ORAL DE VARZEA GRANDE LTDA REQUERIDO: SHIRLEY 

CRISTINA FERREIRA 09461025890, EURODENTAL COMERCIAL 

IMPORTADORA - EIRELI - EPP Visto. Ante a suspensão de realização de 

audiências no Poder Judiciário até o dia 20/04, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 07/07/2020, às 09h. Intime-se. Cumpra-se. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016234-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

LUIZ ESPINDOLA VICTORIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1016234-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JAIR CONCEICAO DA SILVA 

REQUERIDO: LUIZ ESPINDOLA VICTORIO, MOVIDA LOCACAO DE 

VEICULOS S.A. Visto. Ante a suspensão de realização de audiências no 

Poder Judiciário até o dia 20/04, redesigno a audiência de instrução para o 

dia 07/07/2020, às 09h40min. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019911-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESARAUGUSTO COSTA BOHAC DE HARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADSON CARVALHO SOARES (REQUERIDO)

PATRICIA CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019911-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CESARAUGUSTO COSTA 

BOHAC DE HARO REQUERIDO: ADSON CARVALHO SOARES, PATRICIA 

CRISTINA DA SILVA Visto. Ante a suspensão de realização de audiências 

no Poder Judiciário até o dia 20/04, redesigno a audiência de instrução 

para o dia 07/07/2020, às 10h20min. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017335-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BEATRIZ MONTEIRO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT18970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017335-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SONIA BEATRIZ MONTEIRO 

MACIEL REQUERIDO: VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP Visto. 

Ante a suspensão de realização de audiências no Poder Judiciário até o 

dia 20/04, redesigno a audiência de instrução para o dia 07/07/2020, às 

11h. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012107-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY KENJI KATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA TYEMI KATO MIYAJIMA OAB - DF59324 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1012107-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JHONNY KENJI KATO 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Visto. Ante a 

suspensão de realização de audiências no Poder Judiciário até o dia 
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20/04, redesigno a audiência de instrução para o dia 01/06/2020, às 

09h40min. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007352-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA MARQUES MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOZER MOLINA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007352-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAURA APARECIDA 

MARQUES MOREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: LOZER MOLINA BATISTA 

Visto. Ante a suspensão de realização de audiências no Poder Judiciário 

até o dia 20/04, redesigno a audiência de instrução para o dia 09/06/2020, 

às 09h. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019517-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE LUIZARI STABILE FRAY DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUIZARI STABILE FRAY DE OLIVEIRA OAB - MT390419-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE NAZARE GARCIA (REQUERIDO)

APARECIDO MARQUES FONTES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DOGLISMAR GOMES RODRIGUES (INTERESSADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019517-24.2019.8.11.0002. INTERESSADO: DANIELE LUIZARI STABILE 

FRAY DE OLIVEIRA REQUERIDO: TATIANE NAZARE GARCIA, APARECIDO 

MARQUES FONTES Visto. Ante a suspensão de realização de audiências 

no Poder Judiciário até o dia 20/04, redesigno a audiência de instrução 

para o dia 09/06/2020, às 09h40min. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada Tatiane Nazare Garcia que é assistida pela Defensoria Pública. 

Verifique-se a intimação da Defensoria Pública. Intime-se. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009909-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GABRIEL DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009909-02.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ANDERSON GABRIEL DA 

SILVA REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Visto. Ante a 

suspensão de realização de audiências no Poder Judiciário até o dia 

20/04, redesigno a audiência de instrução para o dia 09/06/2020, às 

10h20min. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020240-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA ROSALINA WENDISCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020240-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCILA ROSALINA 

WENDISCH REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. Visto. Ante a 

suspensão de realização de audiências no Poder Judiciário até o dia 

20/04, redesigno a audiência de instrução para o dia 09/06/2020, às 11h. 

Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1017063-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOSIANNE RODRIGUES DOS SANTOS CAMPOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES DAVID (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017063-71.2019.8.11.0002. EMBARGANTE: LOSIANNE RODRIGUES DOS 

SANTOS CAMPOS ESPÓLIO: HERMES DAVID Visto. Ante a suspensão de 

realização de audiências no Poder Judiciário até o dia 20/04, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 08/06/2020, às 09h30min. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1016251-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARELI ALVES LEITE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1016251-32.2019.8.11.0001 Embargante: Mareli Alves Leite 

Embargada: Claro S.A. DESPACHO Vistos, etc. Após promover a análise 

da peça vestibular (Embargos de Terceiro), este juízo constatou que, 

apesar de ter sido indicado como Embargado o Sr. “Jefferson Rodrigo 

Nascimento Castilho” (o qual ostenta a condição de devedor/executado 

nos autos do processo nº 8020667-23.2016.811.0002, em trâmite no 

sistema PROJUDI), quem acabou sendo cadastrada no sistema PJE como 

Embargada foi a operadora de telefonia “Claro S/A.”. Ademais, verifica-se 

que o advogado “Marcelo Moreira Leite Nogueira” não só patrocina os 

i n t e r e s s e s  d e v e d o r / e x e c u t a d o  n o  p r o c e s s o  n º 

8020667-23.2016.811.0002, como também, foi justamente o responsável 

pela distribuição dos presentes “Embargos de Terceiro”, ou seja, 

representa os interesses da Embargante que, supostamente, está sendo 

prejudicada pela constrição judicial de um automóvel. Destarte, em 

havendo uma nítida confusão acera de quem deve figurar no polo passivo 

da presente demanda, DETERMINO que a Embargante seja intimada para, 

no prazo de 02 (dois) dias, esclarecer quem deve figurar na condição de 

“Embargado”, bem como, se há necessidade de promover alguma 

retificação ou inclusão de parte no sistema PJE. Por derradeiro, 

DETERMINO para que, no mesmo prazo acima mencionado, a Embargante 
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apresente uma procuração outorgando poderes ao patrono “Marcelo 

Moreira Leite Nogueira”, sob pena de o processo ser extinto por defeito de 

representação processual. Decorrido o prazo supracitado, 

independentemente de manifestação, façam os autos imediatamente 

conclusos. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019050-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANNE KARLA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN OAB - MT5933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1019050-45.2019.8.11.0002 Reclamante: MARYANNE 

KARLA E SILVA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. DESPACHO Vistos, etc. Consoante se extrai do termo de 

audiência de conciliação (Id. nº 28524054), verifica-se que, em respeito à 

decisão proferida nos autos do processo nº 1002070-86.2020.8.11.0002, 

os litigantes agendaram uma diligência na UC de titularidade da Reclamante 

para a data de 05/02/2020. Considerando que a contestação foi 

protocolizada pela Concessionária Ré antes da data supracitada, bem 

como, tendo a Demandante deixado transcorrer in albis o prazo para 

protocolizar a sua impugnação, acabou não sendo esclarecido se a 

diligência em questão (cuja finalidade é averiguar o excesso de consumo 

da UC) chegou a ser efetivamente realizada. Destarte, tendo em vista a 

importância da referida diligência para o devido esclarecimento dos fatos, 

intime-se os litigantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer a este 

juízo se foi realizada alguma vistoria na UC da Reclamante e, em caso 

positivo, apresentar nos presentes autos os documentos comprobatórios 

que se fazem necessários. Decorrido o prazo supracitado, 

independentemente de manifestação, façam os autos conclusos. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-94.2020.8.11.0002

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:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Vistos, etc. Nos termos do art. 437 §1º do NCPC, intime-se a parte 

RECLAMANTE para que manifeste acerca da petição e dos documentos 

juntados no 30110647, no prazo de 05 (CINCO) dias. Após o transcurso 

do prazo, conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017826-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ARANTES BENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para apresentar aos autos o 

documento de seu veículo envolvido no sinistro narrado na petição inicial, 

no prazo de 05 (CINCO) dias. Após o transcurso do prazo, conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007950-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAN CARLOS MOREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Vistos, etc. Nos termos do art. 437 §1º do NCPC, intime-se a parte 

RECLAMANTE para que junte aos autos cópias dos holerites anteriores a 

celebração de acordo noticiado na petição inicial, ou seja, holerites 

anteriores ao mês de abril/2018, com objetivo de demonstrar qual o valor 

do desconto antes do referido acordo, vez que não há nos autos o valor 

do empréstimo consignado contraído pelo autor, no prazo de 05 (CINCO) 

dias. Após o transcurso do prazo, conclusos para sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017343-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VALERIANO ARANTES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO OAB - MT9887-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017343-42.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MARCELO VALERIANO 

ARANTES REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA, CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA Visto. 

Intimo a parte requerida para se manifestar acerca dos documentos 

apresentados nos ID's 29899224, 298999230 e 29899234 no prazo de 05 

dias. Após, com ou sem manifestação, retorne-me conclusos para 

sentença. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen. Juíza de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOUZA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001978-11.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELIZANGELA SOUZA 

SANTOS DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto. 
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Considerando que a parte autora reconhece a contratação com a empresa 

requerida, bem como afirma que continua recebendo faturas normalmente 

em seu nome e que jamais foi informada acerca dos referidos débitos 

estando adimplente com a empresa ré, intime a autora para que a mesma 

apresente as faturas atuais emitidas pela requerida e os comprovantes de 

pagamentos das faturas referente aos meses de agosto e setembro/2017 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, querendo, manifeste-se a requerida 

acerca dos referidos documentos. Voltem-me os autos conclusos, 

independente da apresentação dos documentos. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen. Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR (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:

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 DESPACHO Processo: 

1002261-34.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VAGNER SPIGUEL JUNIOR 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. Considerando que a parte autora não discute o TOI, mas sim a 

média de consumo utilizada e período de recuperação, requerendo ainda a 

aplicação de taxas e bandeiras à época e que a requerida não apresenta 

histórico de consumo anterior ao período apurado, necessário se faz 

DETERMINAR QUE A REQUERIDA APRESENTE AOS AUTOS HISTÓRICO DE 

CONSUMO ANTERIOR AO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO, ESPECIFICANDO 

O CONSUMO UTILIZADO PARA A AFERIÇÃO DA RECUPERAÇÃO E O 

CÁLCULO CONFORME AS TAXAS E BANDEIRAS UTILIZADAS NA ÉPOCA 

DO PERÍODO APURADO, prazo de 10 dias. Após o decurso do prazo 

acima, querendo, manifeste-se a parte autora acerca dos referidos 

documentos, no prazo de 05 dias. Voltem-me os autos conclusos, 

independente da apresentação dos documentos. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011752-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE-QUADRA 15 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE MICHELY FILIPPO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO N: 1011752-02.2019.8.11.0002 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL VARZEA GRANDE-QUADRA 15 EXECUTADO: ELAINE 

MICHELY FILIPPO Vistos, Vislumbra-se que a parte exequente indicou 

novo endereço da executada, no id. Num. 29362187 - Pág. 1, para a 

realização da citação, assim, defiro o pedido, devendo a citação ocorrer 

na Rua General Valle n° 218, Bandeirantes, Cuiabá-MT, CEP78010-000, 

dando ciência acerca da decisão prolatada no ID. Num. 23570793 - Pág. 1. 

Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009703-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN ALMEIDA DA COSTA (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)

 

PROCESSO n. 1009703-51.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SUELEN 

ALMEIDA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

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 II Data: 21/05/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 30 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: 1009705-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN ALMEIDA DA COSTA (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)

 

PROCESSO n. 1009705-21.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SUELEN 

ALMEIDA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 30 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: 1009715-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ROBERTA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1009715-65.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARGARIDA 

ROBERTA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBELIA DA 

SILVA MENEZES POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

21/05/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 30 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: 1009716-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYENE NASSARDEN CANDIDO DE BARRIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009716-50.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WELLYENE 

NASSARDEN CANDIDO DE BARRIOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 30 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009717-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO JOAQUIM DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009717-35.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LAERCIO 

JOAQUIM DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 21/05/2020 Hora: 

17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 30 

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: 1009724-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS OLIVEIRA SANTOS OAB - MT9101-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPERFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA 

ESCRITORIO LTDA (REU)

ITAMAR CAETANO BARBOSA JUNIOR (REU)

 

PROCESSO n. 1009724-27.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANTONIO 

BENEDITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS OLIVEIRA 

SANTOS POLO PASSIVO: COPERFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

25/05/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 30 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: 1009726-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA JORGE LUCHTENBERG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009726-94.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DEBORA JORGE 

LUCHTENBERG ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI 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: 25/05/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 30 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: 1009731-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SILVA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009731-19.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCIO SILVA 

DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 25/05/2020 Hora: 

13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 30 

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: 1017852-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE SOUSA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHAN ESPINDOLA DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017852-70.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 18/12/2019 Hora: 16:10 

Assinado eletronicamente 21/11/2019 14:40:16

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009874-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009874-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita 

interpôs RECURSO INOMINADO (ID 30271336). Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30546959), ENCAMINHEM-SE os autos 

à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017768-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CAETANO PROENCA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017768-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBSON CAETANO 

PROENCA MORAES REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 

Vistos etc. Trata-se de análise de recebimento de RECURSOS 

INOMINADOS (ID 28804542 e 29377647). Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, consignado o recolhimento do preparo e/ou 

pedido de justiça gratuita, conforme a condição economica-financeira 

da(s) parte(s) recorrente(s), e a tempestividade nos termos legais, 

RECEBO-OS. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o(s) recurso(s) EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada da CONTRARRAZÃO da reclamada (ID 

30284734) e O DECURSO DO PRAZO para a reclamante, SEM SUA 

APRESENTAÇÃO, ENCAMINHEM-SE o processo à E. Turma Recursal com 

as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010854-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA HIGINO DA SILVA SANTOS (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

 

1059 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010854-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CICERA HIGINO DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 26806468). Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30258175), ENCAMINHEM-SE os autos 

à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016500-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS CARINA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016500-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAIS CARINA OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 

28831582); É o relato necessário. Decido. Verifica-se que o patrono da 

reclamante foi intimada da sentença em 18/12/2019, conforme registro de 

publicidade no id. 27438713, contudo, somente em 04/02/2020 apresentou 

seu recurso, portanto, INTEMPESTIVAMENTE, após o decurso do prazo de 

10 dias. Pelo exposto, INADMITO A RECEPÇÃO DO RECURSO INOMINADO, 

por entender faltar-lhe requisito INTRÍNSECO, qual seja a 

TEMPESTIVIDADE, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95. Ante o transito 

em julgado e ausência de pedido de cumprimento de sentença, rematam os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012298-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

1059 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012298-57.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIDIO GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 29733292 ). 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30357482), 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010439-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO DE CAMPOS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010439-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLITO DE CAMPOS BISPO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 

30065140). Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30363442), 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010135-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010135-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSEANE ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 29942653). 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30392690), 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016968-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016968-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AILTON DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita 

interpôs RECURSO INOMINADO (ID 29197522). Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30438308), ENCAMINHEM-SE os autos 

à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011422-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE FRANCA OAB - MT16096-O (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011422-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PRISCILA ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 

29697440). Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30703659), 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015746-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA NUNES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015746-38.2019.8.11.0002. INTERESSADO: SILVANA NUNES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 29985871). Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30465664), ENCAMINHEM-SE os autos 

à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018130-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018130-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAX DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 29714954). 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30495018), 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019590-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE BUZELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA OAB - MT15141-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019590-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FERNANDO JOSE BUZELLI 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 

29836247). Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30586967), 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009640-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO PAREDES FREITAS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REU)

SOMATEM ALA PREVER ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009640-26.2020.8.11.0002. AUTOR: ARMANDO PAREDES FREITAS REU: 

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA, SOMATEM ALA 

PREVER ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA ABUSIVA E RESCISÃO 

CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, aduzindo a parte autora que contratou o plano PAX 

NACIONAL PREVER disponibilizado pela requerida em 11.09.2019, 

indicando como dependente sua companheira (RUTH MAIA DOS 

SANTOS), que veio a falecer em 05.01.2020 e com a alegação de 

carência não cumprida a requerida não arcou com os gastos com o 

funeral, afirmando que no momento da contratação foi-lhe passado a 

informação de que poderia usufruir dos serviços imediatamente, o que não 

ocorreu. Desta forma, requer concessão de liminar para que a requerida 

suspenda a cobrança das mensalidades referente ao contrato, pois não 

tem mais interesse, e se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão PARCIAL da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou 

CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL 24 HORAS PREVER (id. 
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30511675), boletos com os respectivos comprovantes de pagamento (id. 

30511677), CERTIDÃO DE ÓBITO (id. 30513693), coadunando com a 

narrativa apresentada. Compulsando o contrato efetivado, dispondo sobre 

a cláusula de rescisão, o mesmo dispõe: DA RESCISÃO 7.1. Pelo 

CONTRATANTE adimplente, a qualquer tempo, com comunicação escrita à 

CONTRATADA, dando prazo de 30 (trinta) dias. Assim, como a parte 

requerente não comprovou a comunicação suscitada, a data inicial da 

contagem do prazo assinalado (trinta dias) começará a correr da 

intimação desta decisão, em substituição à comunicação, e, findado o 

período, a suspensão da cobrança das mensalidades. Ademais, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, DETERMINO A SUSPENSÃO da cobrança das 

mensalidades, após o período de trinta dias a contar da intimação desta 

decisão (cláusula VII), se abstendo de negativar o nome da parte autora, 

conforme fundamentação, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, 

constatando-se a já apresentação de contestação e impugnação à 

contestação nestes autos, e a praticar regularmente os atos processuais, 

de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à 

celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da 

suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso de 

ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009660-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA APARECIDA RIBEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON BORGES DE OLIVEIRA OAB - MT0022551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009660-17.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FLAVIA APARECIDA RIBEIRO 

DIAS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR, 

aduzindo a parte detém a posse de um imóvel desde 06.03.2020 por força 

de contrato de locação, pugnando a requerida à adequação do padrão 

para religação da energia no local, afirmando que atendeu o pedido 

instalando padrão novo e retornando à concessionária, esta vinculou o 

fornecimento ao pagamento de dívida em aberto no endereço do imóvel, e 

tentando resolver a questão, não obteve sucesso. Por essas razões 

requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida regularize 

o fornecimento de energia, sob pena de multa diária a ser arbitrada. 

Decido. Compulsando os autos, a priori, evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentam-se verossímeis, porquanto a parte 

autora juntou CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL (id. 

30791428), o protocolo de atendimento pessoal – ligação nova (id. 

30791429), e foto “antes e depois” do padrão do imóvel (id. 30791431), 

coadunando com as declarações prestadas. Ilustrando sobre troca de 

titularidade, cita-se entendimento dos Tribunais quanto a débito de antigo 

morador/proprietário: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTIUIÇÃO 

DE DÉBITO C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO 

DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS JUNTO À CONCESSONÁRIA RÉ DEVIDO AO CONSUMO DE 

ENERGIA USUFRUÍDO POR ANTIGO PROPRIETÁRIO QUE IMPEDIU O 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO PELA PROPRIETÁRIA. CONDUTA 

ILÍCITA POR PARTE DA PRESTADORA DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL QUE NÃO UTILIZOU O 

SERVIÇO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS 

DÉBITOS É DO CONSUMIDOR QUE USUFRUIU O SERVIÇO. MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. ORDENADA A TROCA DE TITULARIDADE DAS FATURAS 

PARA O NOME DA AUTORA, DE OFÍCIO. (Recurso Cível nº 71004911053, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relatora: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 25/07/2014). (grifo nosso). Nos autos, 

tem-se como PRETENSÃO INICIAL o RESTABELECIMENTO da ENERGIA 

ELÉTRICA, produto indispensável nos dias atuais, cuja suspensão abrupta 

no fornecimento traz ao consumidor DANOS de GRAVE e DIFÍCIL 

REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a DOCUMENTAÇÃO juntada 

aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA 

ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo conforto, mas para a conservação 

de alimentos, remédios, etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. 

Friso ainda, que a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é 

reversível, remetendo a situação ao status que ante. Com essas 

considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, 

DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por 

conseguinte DETERMINO que a parte Requerida RESTABELEÇA EM ATÉ 04 

HORAS O FORNECIMENTO da energia elétrica no endereço locatício, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a ação seja 

julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Se necessário, expeça-se o 

competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do 

CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça 

de plantão, também se necessário. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, 

constatando-se a já apresentação de contestação e impugnação à 

contestação nestes autos, e a praticar regularmente os atos processuais, 

de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à 

celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da 

suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso de 

ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 
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amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009646-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DA COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009646-33.2020.8.11.0002. AUTOR: CONCEICAO DA COSTA REU: OI 

BRASILTELECOM Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇAO DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora 

que fez portabilidade de seu número para a telefônica requerida 

adquirindo o plano OI Mais Light 4GB, afirmando que o número ficou 

bloqueado para realizar ligações, acabando por cancelar e migrar para 

outra operadora, recebendo posteriormente cobranças, e tentando 

resolver administrativamente não obteve sucesso, sendo seu nome 

negativado. Desta forma, requer concessão de liminar para que seu nome 

seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Decido. Analisadas 

as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou consulta balcão SPC (id. 30404930) em que 

consta o apontamento suscitado no valor de R$ 411,90 (quatrocentos e 

onze reais e noventa centavos), incluso em 30.11.2019, restrição única e 

recente, bem como o contrato afirmado (id. 30404923), faturas com os 

comprovantes de pagamento (id. 30404925), coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em 

razão da suspensão temporária dos prazos processuais (Resolução 

313/2020 do CNJ), excepcionalmente conclamo as partes, independente 

da audiência de conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos 

para apresentar proposta de acordo escrito, e em caso de não haver 

acordo, constatando-se a já apresentação de contestação e impugnação 

à contestação nestes autos, e a praticar regularmente os atos 

processuais, de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e 

atender à celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em 

virtude da suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso 

de ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009627-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE NUNES DE MIRANDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009627-27.2020.8.11.0002. AUTOR: ROSINETE NUNES DE MIRANDA 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que é responsável 

pela unidade consumidora UC 6/ 2875463-8, e anteriormente a esta existia 

a UC 6/ 375139-3 que estava em nome de seu falecido esposo (óbito em 

06.10.2019) e devido seus problemas de saúde o consumo era bem 

superior ao atual, com exceção do mês de novembro/2019 no valor de R$ 

944,87 (novecentos e quarenta e quatro mil e oitenta e sete centavos) que 

quitou com ajuda de familiares e amigos, imputando indevida, retornando 

posteriormente à cobrança normal, mas teme que os valores voltem a ficar 

exorbitantes, pugnando em sede liminar que a requerida se abstenha de 

negativar seu nome, e se já o fez que retire a negativação, se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia em relação a faturas não 

condizentes com a média de consumo, sob pena da multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Decido. Compulsando os autos, a priori, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, porquanto consta dos documentos juntados a fatura 

questionada de vencimento 13.12.2019 no valor que imputa exorbitante da 

qual pretende a declaração de inexigibilidade (id. 30258188) ao final, 

apesar de quitada por temer a suspensão do fornecimento, e diante de 

demais faturas juntadas constata-se que realmente a fatura distoa da 

média dos demais meses, coadunando com as alegações da requerente. 

Do sítio da requerida extrai-se: MÊS ANO NOTA FISCAL TOTAL A PAGAR 

VENCIMENTO STATUS CÓDIGO DE BARRAS BOLETO MAR 2020 8143904 

R$ 202,97 25/03/2020 PENDENTE FEV 2020 30568517 R$ 147,46 

18/02/2020 PAGO JAN 2020 29349906 R$ 163,01 20/01/2020 PAGO Nos 

autos, tem-se como PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou 

RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável nos 

dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento traz ao consumidor 

DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do 

FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo 

conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO 

da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao status que ante. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, DETERMINO que a 

parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/2875463-8 em razão do débito ora discutido, e 

caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, e 

que não seja realizada a inscrição do nome da parte reclamante em 

relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 
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implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, 

expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 

212 do CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de 

justiça de plantão, também se necessário. IMPORTANTE: Em razão da 

suspensão temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do 

CNJ), excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência 

de conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para 

apresentar proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, 

constatando-se a já apresentação de contestação e impugnação à 

contestação nestes autos, e a praticar regularmente os atos processuais, 

de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à 

celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da 

suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso de 

ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009662-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO SILVA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA COELHO MADUREIRA OAB - MT16824/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009662-84.2020.8.11.0002. AUTOR: PAULO SERGIO SILVA NUNES REU: 

AGEMED SAUDE S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora que contratou um plano de 

saúde com a requerida, mas diante dos problemas enfrentados pela 

mesma não consegue ser atendido em qualquer lugar pelo plano, tendo 

que pagar as consultas e exames necessários, e tentando resolver 

administrativamente, inclusive no PROCON, não obteve sucesso. Desta 

forma, requer concessão de liminar para que seja determinada a 

suspensão dos pagamentos das mensalidades até que se resolva a 

situação, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou o contrato de prestação de serviços com a 

AGEMED (id. 30794288), notificação de intermediação da ANS (id. 

30794269), relatório de boletos com todas as faturas pagas ate o mês 

corrente (id. 30794271), bem como reclamação no PROCON (id. 

30794272), coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO das faturas 

referente ao plano do requerente, a partir da intimação desta decisão, até 

ulterior deliberação, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada. 

Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, 

em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, 

constatando-se a já apresentação de contestação e impugnação à 

contestação nestes autos, e a praticar regularmente os atos processuais, 

de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à 

celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da 

suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso de 

ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito
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PROCESSO Nº: 1004518-32.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: ZILDENE 

JOSE DOS SANTOS 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 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 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. 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 

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 
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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. (ID. Num. 

29096591 - Pág. 2) 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 

entende-se que nesse caso não haveria abalo moral a justificar 

reparação. Sendo assim, não há no caso em comento ofensas a serem 

reparadas. 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, afastada a preliminar, 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) conceder à 

parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Opino 

pela improcedência da reparação por dano moral. 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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1006408-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARK STANLEY BARBOSA IRIAS OAB - PR83016 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EMBARGADO)

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (EMBARGADO)

DINALVA DE SOUZA MIRANDA (EMBARGADO)

WEDINEY DOS SANTOS MIRANDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA PRETEL FEITOSA OAB - MT13368-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT14947-O (ADVOGADO(A))

MARK STANLEY BARBOSA IRIAS OAB - PR83016 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1006408-40.2019.8.11.0002 Promovente: GOLDEN 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Promovido: WEDINEY DOS SANTOS 

MIRANDA DINALVA DE SOUZA MIRANDA SPE PORTAL DOS IMIGRANTES 

LTDA GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS 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 Cuida-se de EMBARGOS DE TERCEIRO 

onde a Embargante alega que foi surpreendida com bloqueio judicial no 

montante de R$ 11.289,73 (onze mil duzentos e oitenta e nove reais), no 

dia 1 4/0 6/2019, em sua conta bancária, que não é a real devedora do 

cumprimento de sentença (nos autos nº 8014385-95.2018.811.0002), e 

que trata-se de empresa com nome similar, pois a ação foi ajuizada em 

desfavor de GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 

sendo citada no endereço da Av. Miguel Sutil, n.º 600, Jardim Santa Marta, 

CEP: 78.043 -695, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob n.º 08.793.239/0001 

-78 e os dados da Embargante são GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA. CNPJ: 14.209.141/0001 -23 SEDE: AVENIDA ATLÂNTICA, N.º 3.750, 

SALA 4, EDIFÍCIO IMPÉRIO DO SOL, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, sendo 

que não tem nenhuma ligação com a Requerida. Requer o desbloqueio dos 

valores penhorados pelo sistema Bacenjud. É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. A ação de embargos de terceiro se presta à 

demonstração de que o bem objeto de constrição pertence à pessoa 

estranha à lide, não podendo, consequentemente, responder por débitos 

do executado. No ID 22014596, houve despacho da Douta Magistrada no 

seguinte sentido: (...) Decido. Na realidade, a liminar já foi analisada nos 

próprios autos de execução Judicial (nº 8014385-95.2018.811.0002), no 

evento nº 120, acatando o pedido liminar e determinando a devolução do 

valor penhorado. Constata-se ainda que a parte inclusive já apontou a 

conta a ser utilizada para o depósito: Que seja feita a devolução do valor 

penhorado na conta, banco Nº 756 SICOOB, conta corrente 115.000-6, 

Coop 3069-4 - CNPJ n.º 14.209.141/0001-23, em nome de GOLDEN 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ME. Desta forma, libere-se o valor 

penhorado naqueles autos, conforme determinado.Certifique o presente 

despacho nos autos principais, porquanto por incompatibilidade de 

Sistemas não há como proceder ao apensamento. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito No ID 22143111, a 

Embargada manifestou nos autos concordando com os Embargos a 

Execução. No ID 22216985 houve contestação de GOLDEN GESTÃO DE 

NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Verifico que no ID 2229915, fora 

expedido alvará em favor de GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 

com o n. 529317-0, nos autos n. 8014385-95.2018.811.0002, ou seja a 

pretensão da Embargante fora satisfeita. Diante do exposto, nos termos 

do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTE os embargos de terceiro e MANTENHO o despacho 

proferido no ID 22014596. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza 

de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

E m  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 e a concordância da parte CREDORA com 

o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor 

devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, 

se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 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--
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Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1011471-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANICE MARIA DE JESUS DAVILA OAB - MS18456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREONICE DE ALMEIDA MORAIS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1011471-46.2019.8.11.0002 Promovente: RODRIGO STABILE 

ESCANHUELA - EPP Promovido: CREONICE DE ALMEIDA MORAIS 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 Cuida-se de EMBARGOS DE 

TERCEIRO onde a Embargante alega que não possui relação alguma com a 

empresa L.A.M.FOLINI COBRANÇAS – ME (MUNDIAL EDITORA), sendo 

que no processo houve a condenação da empresa L.A.M.FOLINI 

COBRANÇAS – ME (MUNDIAL EDITORA), logo pleiteia pelo desbloqueio da 

quantia R$ 4.149,48 (quatro mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e 

oito centavos). No ID 23471815, houve decisão da Douta Magistrada no 

seguinte sentido: (...) Decido. A penhora via BACENJUD no CNPJ da parte 

embargante é legítima. Com efeito, é de conhecimento na esfera jurídica, 

diante dos diversos processos que se encontram nos Tribunais pátrios, 

que existe um conglomerado entre tais empresas (executada e 

embargante), atuando neste nicho e se utilizando de métodos escusos na 

tentativa de se verem livres de constrição judicial, quando demandados, o 

que não deve prosperar. Compulsando-se aos autos, e após detida 

observação em outros feitos onde a executada MUDIAL EDITORA é parte, 

constata-se que tenta levar o Juízo a erro, ao servir-se de expediente 

eivado de inverdades para alcançar o objetivo de se ver livre da 

execução. Frisa-se, principalmente que a empresa executada MUNDIAL 

EDITORA, não possui conta bancária aberta em nenhuma instituição 

financeira, o que se constata em todas as tentativas de penhoras 

efetivadas em processos em que é cobrada, saltando aos olhos tal fato, 

pois se trata de empresa que atua pelo país também através da rede 

mundial de computadores, e não possuir movimentação bancária é, no 

mínimo, extraordinário. Situação ainda que sobressai é quanto às 

atividades econômicas das duas empresas(MUNDIAL EDITORA e BOOK 

PLAY): enquanto a principal da executada é atividade de cobranças e 

informações cadastrais sem mencionar a secundária a da BOOK 

embargante sintomaticamente é de comércio varejista de livros, e também 

sem indicar a secundária, conforme se verifica a situação cadastral das 

mesmas perante a Receita Federal (Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica). E coincidentemente o endereço eletrônico das empresas é 

p r a t i c a m e n t e  o  m e s m o :  d a  e x e c u t a d a  é 

MARCIA@ESCRITORIOCONTAB.COM.BR, e o da BOOK PLAY é 

CONTAB@ESCRITORIOCONTAB.COM.BR, indicando inclusive que o 

escritório de contabilidade das duas pessoas jurídicas é o mesmo. O 

mesmo demonstrando a executada quando menciona a questão do 

coincidência do sócio RODRIGO STABILE ESCUNHELA, fazendo o liame 

entre ambas as empresas. Assim, cogente concluir que tais coincidências 

entre as empresas executada MUNDIAL EDITORA e a empresa apontada 

BOOK PLAY deixam cristalino que, na verdade, se tratam de pessoas 

jurídicas associadas ou de mesmo grupo econômico, apesar da insistência 

em se fazer crer o contrário. Portanto, embora tais empresas serem 

distintas, certamente pertencem ao mesmo grupo, ou no mínimo são 

associadas em uma espécie de pacto parassocial no intuito de resistência 

aos desafios do mercado, e assim, em se tratando de consumidor, todos 

os que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem 

responder solidariamente por eventual defeito ou vício, imputando-se a 

toda cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade 

e adequação, nos termos dos artigos 14 e 18, do Código de Defesa do 

Consumidor, considerando-se igualmente o artigo 34, que dispondo sobre 

a teoria da aparência, preleciona que os deveres de boa-fé, cooperação 

transparência e informação devem alcançar todos os fornecedores, 

diretos e indiretos, principais ou auxiliares, todos aqueles que no entender 

do consumidor, participam de alguma maneira na cadeia de fornecimento, 

ficando a seu critério a escolha dos solidários que integrarão o polo 

passivo da ação. Neste contexto, e aplicando-se o direito à espécie em 

análise, perfeitamente concebível a pretensão da parte exequente de que 

a penhora de valores incida sobre capital de sua parceira BOOK PLAY 

COMÉRCIO DE LIVROS, mesmo porque, como já suscitado, a executada 

nem mesmo possui movimentação financeira em qualquer banco, e assim, 

legítima a constrição PUGNADA. Tenho por bem frisar, assim como tenho 

feito em casos desta natureza, que necessário que se atente o Juízo ao 

ambiente empresarial atual, onde se vislumbram tendências propondo 

novas atitudes, posturas e procedimentos na organização, na tentativa de 

otimização das relações jurídicas entre si diante do quadro de normas em 

vigor, mormente as leis tributárias brasileiras, no intuito de conter custos e 

riscos para a própria sobrevivência ao encontro do princípio da 

preservação da empresa. No entanto, estas devem, sobretudo, se 

atentarem à prática de ações dentro dos limites legitimamente legais, 

conscientes de que não podem atuar à margem dos sistemas econômico e 

jurídico, então vigentes. Ademais, os argumentos da defesa/embargos, 

quanto ao entendimento já esposado em outros processos cuja parte faça 

parte do conglomerado mencionado, não tem o condão de alterar o 

entendimento divulgado, mormente porque tal não se limita a este Juízo em 

específico, e sim a vários outros pelo país. Pelo exposto, INDEFIRO a 

liminar pugnada, e determino o prosseguimento do CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. Certifique-se a existência dos presentes embargos nos autos 

principais (8020133-11.2018.811.0002). Recebo os presentes Embargos 

para discussão. Cite-se o Exequente - Embargado, para contestar, em 

quinze (15) dias, consignando-se que, se não contestado o pedido, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

Embargante. A citação deverá ser realizada diretamente na pessoa do 

advogado – art. 677, § 3º, CPC/2015 – e pessoal somente se a parte 

embargada não tiver procurador constituído nos autos principais. 

Intimem-se. Às providências. AMINI HADDAD CAMPOS Juíza de Direito em 

Substituição Legal No ID 24164087, a Embargada CREONICE DE ALMEIDA 

MORAIS, manifestou nos autos pugnando pela improcedência dos 

presentes embargos de terceiro com consequente prosseguimento da 

execução nos autos de origem. Verifico que nos autos n° 

8020133-11.2018.811.0002, já houve a solicitação de vinculação do valor 

bloqueado (evento 47) e inclusive expedição de alvará em favor do 

patrono da Exequente (conforme evento 48 daquele processo), sendo o 

processo arquivado (conforme evento 50). Diante do exposto, nos termos 

do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE os embargos de terceiro e MANTENHO a decisão 

proferida no ID 23471815. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza 

de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

E m  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 e a concordância da parte CREDORA com 

o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor 

devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, 

se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 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
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Processo Número: 1020476-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA LUCIA BELTRAMES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA RENATA SOUZA FALCAO OAB - MT0016775A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1020476-62.2019.8.11.0002 Reclamante: Vania Lucia 

Beltrames Borges Reclamada: Banco Bradesco 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. Das Preliminares As preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito as preliminares. Mérito. Aduz a parte requerente que é titular 

da conta corrente junto ao banco requerido para receber seu benefício 

previdenciário, NB 618339669-2, do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Contudo, observou que foram realizados diversos saques nos 

meses de setembro e outubro de 2018 sem o seu consentimento, saques 

que atingiram a totalidade dos valores do seu benefício. Por tais fatos, 

pleiteia pela restituição dos dois benefícios previdenciários que foram 

sacados de sua conta na quantia de R$ 2.448,60 (dois mil quatrocentos e 

quarenta e oito reais e sessenta centavos), bem como indenização a título 

de dano moral em razão dos transtornos suportados. A parte requerida 

alega em sede de contestação que o saque foi feito por meio de utilização 

de cartão e senha pessoal da parte Requerente, motivo pelo qual não 

pode ser restituído, uma vez que tal atitude foi resultado de falha da parte 

Requerente em cuidar de sua senha pessoal. Assim, afirma que não 

cometeu qualquer ato ilícito. Deste modo, aduz que não há justo motivo 

para que a parte Requerente seja indenizada pelos danos morais e 

materiais. A parte requerente deixou de apresentar impugnação a 

contestação. No presente caso, constato que apesar das alegações da 

parte Requerente de que foram sacados valores de sua conta corrente 

sem autorização, não há nos autos qualquer evidencia deste fato, pois a 

autora não trouxe nenhum documento/protocolo que fosse capaz de 

comprovar suas alegações, pois verifico que sequer entrou em contato 

com o banco requerido para questionar tais saques. Destaco ainda que os 

saques foram efetivados por meio de caixa eletrônico, onde é necessário 

que a parte forneça a devida senha para conclusão do saque, não 

bastando, para tanto, a mera posse do cartão. Deste modo entendo que a 

parte Requerente deixou de produzir prova que lhe competia quanto ao 

efetivo abalo moral, motivo pelo qual, não resta dúvida que inexiste ato 

ilícito. Em que pese, haja a inversão do ônus da prova devido à relação 

consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso 

quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. 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. 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 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: 1000565-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LESSI DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/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 n.º 1000565-60.2020.8.11.0002 Parte Reclamante: Eliane Lessi 

de Oliveira Silva Parte 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. Mérito Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que recebeu faturas de recuperação de 

consumo nos valores de R$2.390,20 (dois mil trezentos e noventa reais e 

vinte centavos) e no valor de R$ 236,69 (duzentos e trinta e seis reais e 

sessenta e nove centavos), referente a uma suposta irregularidade 

encontrada na unidade consumidora da requerente em 2017, contudo, 

contestou as cobranças no PROCON, e mesmo assim teve sua energia 

elétrica cortada em 08.01.2020. Em razão deste fato pleiteia pela 

declaração de inexistência dos débitos emitidos a título de recuperação de 

consumo, por não ter sido praticado qualquer fraude em seu medidor, bem 

como indenização a título de dano moral em razão dos transtornos 

sofridos pelo corte indevido dos serviços em sua unidade consumidora. 

No presente caso, denota-se que a parte requerida compareceu à 

audiência de conciliação que foi realizada em 11.02.2020, mas deixou de 

apresentar contestação. Em virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte 

requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. Diante do acima 

exposto se conclui que resta razão a parte Reclamante. No presente 

caso, não houve a comprovação de que a reclamada cometeu qualquer 

ilicitude em seu medidor para que haja a cobrança das faturas, referente a 

recuperação de consumo. Diante de tal fato considero que inexiste 

recuperação de consumo no presente caso, devendo ser declarada 

inexistente as faturas de recuperação de consumo nos valores de 

R$2.390,20 (dois mil trezentos e noventa reais e vinte centavos) e no 

valor de R$ 236,69 (duzentos e trinta e seis reais e sessenta e nove 

centavos). Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e havendo 

desconhecimento dos débitos, é incumbência da empresa responsável 

pela cobrança deste, demonstrar de forma incontestável sua origem, o 

que não logrou fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer 

documentos. 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 sofreu com o desvio produtivo, uma vez que teve 

que despender do seu tempo para tentar solucionar o fato 

administrativamente, contudo não logrou êxito. 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 respeito do corte de energia elétrica em decorrência do 

inadimplemento de fatura eventual, eis a jurisprudência da Egrégia Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso a seguir colacionada: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR 
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RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – 

AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – COBRANÇA 

INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.1. 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. 2. Configurada a abusividade na cobrança, e 

consequente suspensão indevida dos serviços, resta evidente o dever de 

indenizar.3. Restando razoável e proporcional o valor arbitrado e, 

portanto, compatível com as finalidades almejadas, não há que se cogitar 

em redução. (N.U 1002411-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 

27/05/2019) Diante do acima exposto, se denota que a conduta da parte 

requerida em suspender o fornecimento de energia elétrica, configura ato 

ilícito. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar a Inexistência da 

fatura de recuperação de consumo nos valores de R$2.390,20 (dois mil 

trezentos e noventa reais e vinte centavos) e no valor de R$ 236,69 

(duzentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), e condeno a 

parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

requerente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir da citação da Requerida (09.01.2020). Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 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: 1000615-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIAMAR DE JESUS FERREIRA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1000615-86.2020.8.11.0002 Parte Reclamante: Diamar de 

Jesus Ferreira Lira Parte 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. Das Preliminares As 

preliminares arguidas pela Reclamada não têm o condão de obstar o 

julgamento da causa. Por este motivo rejeito a preliminar. Mérito Pleiteia a 

parte requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que recebeu uma cobrança a título de 

recuperação de consumo no valor de R$ 4.558,26 (quatro mil, quinhentos 

e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), referente a uma vistoria 

no qual supostamente foi constatada uma fraude no seu medidor, fraude 

esta desconhecida pela reclamante. Aduz ainda que tentou a solução 

administrativamente, por meio de processo administrativo, contudo não 

logrou êxito. Deste modo, pleiteia a restituição dos valores pagos 

indevidamente e indenização a título de danos morais pelos transtornos e 

aborrecimentos sofridos. A parte Requerida apresentou contestação 

alegando que foi constatada uma irregularidade no medidor da parte 

Requerente, motivo pelo qual a cobrança da Recuperação de Consumo se 

encontra legalmente efetivada. Assim alega que inexiste ato ilícito e 

consequente dever de indenizar. Por fim, pleiteia a condenação da parte 

Requerente ao pagamento da recuperação a título de pedido contraposto. 

No presente caso, denoto pelo histórico de consumo trazido na defesa no 

ID 30057046, de que não houve alteração substancial no consumo da 

residência depois de efetivada a fiscalização, pelo contrário houve 

diminuição em alguns dos meses seguintes. Embora a parte Requerida 

alegue que houve a constatação de irregularidade no medidor da parte 

Requerente, não restou comprovado que tal irregularidade trouxe alguma 

vantagem ou benefício à esta. Diante de tal fato considero que inexiste 

recuperação de consumo no presente caso, devendo ser declarada 

inexistente a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 4.558,26 

(quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos). 

Cabe acrescentar ainda, que a parte Requerente efetuou diversas 

diligências para tentar sanar o problema, afirmando que não foi a 

responsável pela irregularidade encontrada no momento da fiscalização. 

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. 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 sofreu com o desvio produtivo, uma vez que teve 

que despender do seu tempo para tentar solucionar o fato 

administrativamente, contudo não logrou êxito. 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 
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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$ 

2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para 

declarar a Inexistência da fatura de recuperação de consumo no valor de 

R$ 4.558,26 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis 

centavos), e condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais à parte requerente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir da citação da Requerida (23.01.2020). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO FERNANDES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-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 n.º 1000541-32.2020.811.0002 Reclamante: Alfredo Fernandes 

Filho Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 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. Das Preliminares As preliminares arguidas 

pela Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por 

este motivo rejeito as preliminares. Mérito. Pleiteia a parte requerente o 

refaturamento de sua conta de energia, referente aos meses de Outubro à 

Dezembro de 2019, para o consumo real da requerente, uma vez que está 

muito acima da sua média de consumo, sendo abusivas as cobranças, 

levando em consideração os meses anteriores que registaram valor 

equivalente ao montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A parte 

requerida contesta a parte Requerente alegando que as faturas 

questionadas nos autos foram geradas de acordo com a leitura registrada 

no medidor da Unidade Consumidora da parte requerente, desta forma, 

não há que se falar em ilegalidade nas cobranças. A parte Requerente 

impugnou a contestação alegando que resta evidente que as cobranças 

são a maior do que o consumo, reiterando a necessidade de efetivar o 

refaturamento. Assim passo a analisar os autos com as provas 

constantes neste. Verifico que apesar das alegações da parte requerente 

de que as diferenças de consumo de energia registrada nos meses 

questionados, foram muito superiores às registradas anteriormente, 

verifico que não comprova suas alegações, pois não há nenhuma prova 

de que a parte requerente não alterou a sua rotina, bem como verifico que 

a reclamada comprovou que as faturas foram emitidas consoante leituras 

do medidor e não havendo prova de que há qualquer irregularidade no 

medidor não há como imputar qualquer responsabilidade a concessionária 

de energia. Ademais, conforme se constata pelo histórico de consumo 

acostado no ID 29274143, o consumo da parte Requerente se manteve no 

mesmo patamar nos meses seguintes, Janeiro e Fevereiro de 2020. O que 

se comprova que houve alguma modificação de hábito da parte 

Requerente ou utilização de outros aparelhos no imóvel, que geraram o 

referido consumo. Embora haja a inversão do ônus da prova devido à 

relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte Requerente, 

caso quisesse comprovar os fatos, poderia ter comprovado de que 

realmente não possui aparelhos que tenham aumentado o seu consumo de 

energia. Como a parte Requerente deixou de produzir prova que lhe 

competia, tendo em vista que apesar de alegar que o consumo destoa do 

consumo, não comprovou tais alegações e inexistindo qualquer 

demonstração de que os valores cobrados não estejam de acordo com o 

real consumo, não resta dúvida que inexiste ato ilícito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, rejeito as preliminares arguidas, bem 

como JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Transitada 

em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada 

sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES OAB - MT17467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1002447-57.2020.8.11.0002 Parte Reclamante: Eloisa 

Rodrigues da Silva Parte 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. Das Preliminares As 

preliminares arguidas pela Reclamada não têm o condão de obstar o 

julgamento da causa. Por este motivo rejeito a preliminar. Mérito A parte 

requerente pleiteia indenização a título de danos morais e declaração de 

inexistência de débito, em razão de uma suposta recuperação de 

consumo nos valores de R$ R$ 957,19 (novecentos e cinquenta e sete 

reais e dezenove centavos) e R$ 957,60 (novecentos e cinquenta e sete 

reais e sessenta centavos), referente a uma vistoria no qual 

supostamente foi constatada uma fraude no seu medidor, fraude esta 

desconhecida pela reclamante. A parte Requerida apresentou 

contestação alegando que foi constatada uma irregularidade no medidor 

da parte Requerente, motivo pelo qual a cobrança da Recuperação de 

Consumo se encontra legalmente efetivada. Assim alega que inexiste ato 

ilícito e consequente dever de indenizar. No presente caso, embora a 

parte Requerida alegue que houve a constatação de irregularidade no 

medidor da parte Requerente, não restou comprovado a existência de tal 

irregularidade, uma vez que não há nos autos documentos da vistoria 
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realizada pela concessionária de energia. Diante de tal fato considero que 

inexiste recuperação de consumo no presente caso, devendo ser 

declarada inexistente as faturas de recuperação de consumo nos valores 

de R$ R$ 957,19 (novecentos e cinquenta e sete reais e dezenove 

centavos) e R$ 957,60 (novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta 

centavos). Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e havendo 

desconhecimento do débito, é incumbência da empresa responsável pela 

cobrança deste, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não 

logrou fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. 

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 sofreu 

com o desvio produtivo, uma vez que teve que despender do seu tempo 

para tentar solucionar o fato administrativamente, contudo não logrou 

êxito. 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 respeito do corte de energia elétrica 

em decorrência do inadimplemento de fatura eventual, eis a jurisprudência 

da Egrégia Turma Recursal do Estado de Mato Grosso a seguir 

colacionada: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR – AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – 

COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. 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. 2. Configurada a abusividade na 

cobrança, e consequente suspensão indevida dos serviços, resta 

evidente o dever de indenizar.3. Restando razoável e proporcional o valor 

arbitrado e, portanto, compatível com as finalidades almejadas, não há que 

se cogitar em redução. (N.U 1002411-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no 

DJE 27/05/2019) Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar a 

Inexistência das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 

R$ 957,19 (novecentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos) e 

R$ 957,60 (novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), e 

condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 (três 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 da citação da Requerida (28.01.2020). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA ROSSANA NEVES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Dantyelly Torres de Pinho Iora (REU)

DANNY ESTETICA EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT8062-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Projeto de sentença em PDF.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003109-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PAPA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 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.: 1003109-21.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: BENEDITA 

PAPA DA SILVA PARTE RÉ: ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A parte autora propôs 

ação de indenização por dano moral com obrigação de fazer. Relatou a 

parte autora que ficou surpresa com inscrição indevida em seu nome, que 

foi inserida 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 

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. Preliminares Em 

seguida, 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 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 
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legitimidade do débito, porém não trouxe aos autos provas hábeis para 

atestar a legitimidade da inscrição e da relação jurídica, vez que se limitou 

em apresentar telas sistêmicas. Em consequência, ausente o contrato de 

origem impõe-se o reconhecimento da irregularidade das anotações 

restritivas de crédito promovidas pela ré. Nesse sentido caminhou 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)”. Pelo 

exposto, verifica-se que a parte ré não foi capaz de desincumbir-se 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, por ser o 

débito indevido a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Não obstante, a inscrição 

indevida, não é possível verificar se a parte autora possui outras 

inscrições em seu nome, já que a espécie do extrato juntado não tem a 

data da inclusão e, assim, não oferece segurança para saber se há 

outras inscrições preexistentes. Além do mais, nota-se que a o extrato de 

consulta filtra o período de pendências não demonstrando de forma 

completa o histórico do autor. (ID. 28705919 - PÁG 5). Provar a 

inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar 

a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ, e no caso a parte autora 

não provou. Em face disso, incabível a reparação por danos morais, pois 

neste ponto a parte autora não faz prova suficiente do fato constituinte do 

seu direito. 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 do débito; 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; 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 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: 1004547-82.2020.8.11.0002
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ELIVELTON CORREIA DE ALMEIDA (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:1004547-82.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

ELIVELTON CORREIA DE ALMEIDA 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 os 

débitos e negou a relação jurídica. Nos pedidos requereu a declaração da 

inexistência dos débitos, o cancelamento das inscrições e a reparação 

por danos morais. Na contestação, a parte ré afirmou a regularidade dos 

débitos, alegou que a parte autora está inadimplente e que as restrição 

foram legítimas. 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. Mérito 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 controvérsia consiste 

em verificar a ilegitimidade das inscrições inseridas no nome da parte 

autora nos serviços de proteção ao crédito. Afere-se que a parte ré 

defendeu a legitimidade dos débitos, porém não trouxe aos autos provas 

hábeis para atestar a legitimidade das inscrições e da relação jurídica, vez 

que se limitou a apresentar telas sistêmicas. Em consequência, ausente o 

contrato de origem impõe-se o reconhecimento da irregularidade das 

anotações restritivas de crédito promovidas pela ré. Nesse sentido 

caminhou 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)”. Pelo 

exposto, verifica-se que a parte ré não foi capaz de desincumbir-se do 

ônus probatório, pois a essa 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, por ser os 

débitos indevidos 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 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 
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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).” Destaca-se que, ao caso em 

comento, não se aplica o Enunciado da Súmula 385 do STJ, já que a parte 

autora só conta com restrições posteriores, dessa forma fica afasta a 

incidência da súmula que demanda a exigência de inscrição preexistente 

para afastar o dano moral. (Id. Num. 29107372 - Pág. 3). 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, 

afastadas as preliminares, 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$ 2.000,00 (dois 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; 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 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: 1003103-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA FERREIRA DE ALMEIDA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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.: 1003103-14.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: GONÇALINA 

FERREIRA DE ALMEIDA SANTIAGO 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 negou a relação jurídica. 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 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 à vitória do autor, logo, a ausência do extrato de balcão do 

serviço de proteção ao crédito, não obsta a análise do mérito. Portanto, 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 termo 

de confissão de dívida assinada, ficha cadastral, históricos de consumo 

da unidade consumidora da titularidade da parte autora e fatura de energia 

elétrica juntada como comprovante de residência anexado pela parte 

a u t o r a  e m  o u t r o  p r o c e s s o  q u e  f o i  d e m a n d a n t e 

(8027364-89.2018.811.0002). 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 
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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 as 

quantias de: R$ 493,27 (quatrocentos e noventa e três reais e vinte e sete 

centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples 

de mora de 1% (um por cento), ao mês, contabilizados a partir do 

vencimento do débito (16/03/2018); e R$ 440,60 (quatrocentos e quarenta 

reais e sessenta centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, 

e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, contabilizados a 

partir do vencimento do débito(16/02/2018). 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: 1000294-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR FERREIRA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO N.: 1000294-51.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: JUNIOR 

FERREIRA PAZ PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A PARTE RÉ: SERASA S/A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS 

FATOS Narrou a parte autora que ficou surpresa com uma negativação 

em seu nome inserida no serviço de proteção ao crédito, afirmou que em 

momento algum foi notificada ou informada acerca da restrição em seu 

nome, sustentou que por dificuldades financeiras não quitou o débito 

decorrente do serviço de energia elétrica. Nos pedidos requereu a 

nulidade da restrição diante da ausência de notificação e a reparação em 

danos morais. 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 A controvérsia consiste em averiguar se houve notificação da 

restrição lançada no nome da parte autora, na medida em que a existência 

do débito não é fato controvertido nos autos. Insta salientar que o 

Enunciado da Súmula 359-STJ, assevera que: "Cabe ao órgão mantenedor 

do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição.”. Sendo assim, eventual responsabilidade não pode 

ser imputada a concessionária ré, já que a comunicação prévia ao 

consumidor, na forma do § 2º do art. 43 do CDC, compete à entidade que 

mantém o cadastro, e não ao credor, que informa apenas a existência da 

dívida. Pois, nesses casos, inexiste solidariedade entre o credor e o 

arquivista, tendo em vista que os requeridos respondem pelos seus atos 

distintamente. Em relação à existência de notificação, analisando a 

documentação carreada aos autos, vislumbra-se que ficou comprovado 

que houve a devida notificação à parte autora, anteriormente à inserção 

da negativação. Visto que foram juntados aos autos comunicado expedido 

pelo Serasa Experian, carta, relação de correspondências enviadas e 

listas de postagens. Id. Num. 30166277 - Pág. 6 e seguintes. Denota-se 

que a correspondência enviada pela ré a parte autora foi encaminhada no 

dia 09/12/2019 e a restrição foi disponibilizada dia 20/12/201. Id. Num. 

30166277 - Pág. 4. Ressalta-se, ademais, que não é preciso haver a 

apresentação do Aviso de recebimento, haja vista o disposto no 

Enunciado da Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "É 

dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao 

consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e 

cadastros.”. Assim, considerando-se a comprovação do regular envio da 

notificação, não há que se falar em indenização por danos morais, pois 

não houve afronta ao art. 43, §2º do CDC. Concernente à litigância de 

má-fé não estão presentes nos autos atos capazes de impor à sanção ao 

autor, em que pese ter sido vencido, a situação apresentada não é 

suficiente para condená-la por litigância de má-fé, vez que não houve 

afronta aos comandos do art. 80 do CPC. Fundamentação apresentada 

passo a opinar. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 6º da Lei 9.099/95 c/c 

art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação a Excelentíssima Juíza Togada, 

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: 1010537-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO N. : 1010537-88.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: ELIANA 

DOS SANTOS SILVA PARTE RÉ: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a 

parte autora que ficou surpresa com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de restrição ao crédito, mencionou que desconhece o débito que 

lhe foi imputado. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do 

débito e da relação jurídica, o cancelamento das inscrições 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. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95, passo a fundamentar e a decidir. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 
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convencimento deste 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 de serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, emoldurando-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. Dos autos, 

constata-se a existência da relação jurídica e da legitimidade do débito, 

visto que foi juntado aos autos contrato assinado pela parte autora que 

comprova a origem do débito. (Id.Num. Num. 30094138 - Pág. 1 e 

seguintes). Desta feita, comprovada a relação jurídica com a cedente, 

competia a parte autora trazer aos autos a comprovação dos pagamentos, 

no entanto assim não procedeu. 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 autora o ônus da prova, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Em relação à comunicação acerca da inscrição esta 

responsabilidade não compete a ré, e, sim, ao órgão mantenedor de 

proteção ao crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do 

STJ. No que tange a validade da cessão de crédito, o artigo 293 do CC 

informa que independentemente do conhecimento da cessão pelo 

devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito 

cedido. Veja a ausência da notificação não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos, nesse sentido entendeu o STJ. (STJ - 

AgInt no AREsp: 1156325 SP 2017/0207640-5, Relator: Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018). A Quarta Turma do STJ, 

também se posicionou pelo mesmo entendimento. (STJ - AgInt no AREsp: 

1233425 MT 2018/0009924-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

Data de Julgamento: 08/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 15/05/2018). No referido julgado, o STJ afirmou que a 

notificação prevista no art. 290, do Código Civil, tem a finalidade de 

proteger o devedor, evitando tão somente que pague a quem não é titular 

do crédito e permitindo-lhe opor eventuais exceções pessoais. Dessa 

maneira, não foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do 

Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, 

nos moldes pleiteados na exordial. Enfim, comprovada a ausência de ato 

ilícito indefiro a reparação por danos morais, não houve no presente caso 

ofensas a serem reparadas. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA 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. 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. 

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: 1009570-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE ANA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009570-09.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUZINEIDE ANA SANTANA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. É o Breve Relato. Decido. Após detida 

análise dos autos, verificou-se que a presente ação tem por objeto 

reparação de danos e a parte requerente reside em Cuiabá – MT (o 

documento – fatura de energia - de id. 30771101 está incompleto 

justamente onde identifica o titular e o endereço e ainda na fatura da parte 

autora no mesmo identificador o endereço é de Cuiabá), assim, este juízo 

é absolutamente incompetente, nos termos do art. 4º, inc. III, da Lei 

9.099/95. Isto posto, JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 51, inc. III, da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Procedam-se às anotações e baixas pertinentes. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007382-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ARMANDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1007382-77.2019.8.11.0002 Promovente: GLAUCO LUIGI 

DALL AGLIO FERREIRA Promovido: MANOEL ARMANDO DA SILVA Vistos 

etc., A parte Reclamada não foi devidamente citada para responder a esta 

demanda (conforme ID 28366044), sendo a parte autora intimada a se 

manifestar requerendo o que de direito (conforme ID 28493787). A parte 

reclamante não atendeu a referida intimação, deixando transcorrer silente. 

Logo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se 

impõe, em razão da inércia da parte reclamante, demonstrando de forma 

inequívoca o desinteresse pelo prosseguimento do feito. 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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009193-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE DEJAVITTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1009193-72.2019.8.11.0002 Reclamante: Colégio Evolução 

Ltda. - ME Reclamada: Monique Dejavitte SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Consoante se extrai do Id. nº 28322582, a 

instituição de ensino Reclamante foi devidamente instada a se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o AR negativo (correspondente à 

tentativa de citação/intimação da parte Reclamada) colacionado aos autos, 

sob pena de arquivamento. No entanto, o fato é que, não bastasse ter 

deixado transcorrer in albis o prazo que lhe havia sido concedido, a 
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Reclamante igualmente abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

restando mais do que evidente o seu desinteresse no prosseguimento do 

feito. Preconiza o artigo 485, III, do Código de Processo Civil que: “Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias;”. (Destaquei). Por derradeiro, com respaldo nas sucintas 

considerações supracitadas, entendo que outro caminho não há a ser 

trilhado por este juízo, senão extinguir o presente feito sem a resolução do 

mérito. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 485, III, 

do CPC/2015, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER PINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001042-83.2020.8.11.0002 Promovente: ELIEZER PINHO DA 

SILVA Promovido: BANCO BRADESCO Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora 

ELIEZER PINHO DA SILVA fora devidamente intimado para EMENDAR a 

inicial aos autos, nos seguintes termos ID 28016326: Intima-se a parte 

autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias 

apresentar aos autos a cópia do comprovante de residência ATUALIZADO 

em NOME próprio, emitido com no máximo 90 (noventa) dias. O promovente 

foi intimado e até a presente data não se manifestou: Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I e III do Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competir. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020698-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RACKEL PADILHA DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1020698-60.2019.8.11.0002 Promovente: RACKEL PADILHA 

DA COSTA RIBEIRO Promovido: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei 

nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora RACKEL 

PADILHA DA COSTA RIBEIRO fora devidamente intimada para EMENDAR a 

inicial aos autos, nos seguintes termos ID 27994508: Intima-se a parte 

autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias 

apresentar aos autos comprovante de residência atualizado em nome 

próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.(grifei). A promovente foi intimada e até a presente 

data não se manifestou: Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I e III do Código 

de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competir. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa 

da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009154-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DONATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1009154-75.2019.8.11.0002 Promovente: COLEGIO 

EVOLUCAO LTDA - ME Promovido: EDSON APARECIDO DONATO Vistos 

etc., A parte Reclamada não foi devidamente citada para responder a esta 

demanda (conforme ID 29213086), sendo a parte autora intimada a se 

manifestar requerendo o que de direito (conforme ID 29214163). A parte 

reclamante não atendeu a referida intimação, deixando transcorrer silente. 

Logo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se 

impõe, em razão da inércia da parte reclamante, demonstrando de forma 

inequívoca o desinteresse pelo prosseguimento do feito. 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 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003821-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ALMIRA RIBEIRO DA COSTA OAB - 922.745.441-15 

(REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1003821-11.2020.8.11.0002 Reclamante: Antônia Almira Ribeiro 

da Costa Reclamado: Banco PAN SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Consoante se extrai do despacho vinculado ao Id. 

nº 29160924, a Reclamante foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a peça vestibular, no sentido de protocolizar nos autos um 

instrumento procuratório nos termos do que preconiza o artigo 103 e 

seguintes do CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial. Reza o artigo 

321, parágrafo único, do CPC/2015 que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que 

a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 
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ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial.”. (Destaquei). Não obstante tenha sido 

devidamente intimada (conforme pode ser facilmente atestado mediante 

consulta na aba “expedientes”), o fato é que a parte Autora deixou 

transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido, fazendo emergir a sua 

falta de cautela no tocante ao atendimento da incumbência que 

anteriormente lhe havia sido determinada pelo juízo. Logo, por corolário 

lógico, tenho que outro caminho não há a ser trilhado, senão contemplar o 

indeferimento da inicial. No intuito de corroborar a sucinta fundamentação 

exarada no presente decisum, segue transcrita uma jurisprudência 

proveniente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXTRATO RETIRADO POR 

EMPRESA PARTICULAR - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL (ART. 

321, CPC/15) - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 164013220168110002/2017, Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2017).”. (Destaquei). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 485, I, c/c 

artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC/2015, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004538-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO BRAZ DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1004538-23.2020.8.11.0002 Promovente: CLARINDO BRAZ 

DE FIGUEIREDO Promovido: BANCO IBI 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 30590704. A parte 

reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação 

ID 30405890, 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 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$ 110,65 

(cento e dez reais e sessenta e cinco centavos) uma vez que informa que 

não entabulou negócio jurídico com o Reclamado. Contesta a requerida 

aduzindo que o Autor assinou contrato de adesão e efetuou despesas no 

cartão e não realizou o pagamento total de suas despesas. 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 emissão de cartão, cópia de documento pessoal (CNH) – 

conforme ID 30406494, bem como, faturas de consumo. 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 pelo banco, ao invés 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010764-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINEIDE MENDES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1010764-78.2019.8.11.0002 Exequente: Residencial Parque 

Chapada do Poente Executada: Jucineide Mendes de Arruda SENTENÇA 

Vistos, etc. Trata-se a presente demanda de uma “AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” em que a parte Exequente busca 

perceber taxas condominiais supostamente inadimplidas pela Executada. 

Da exegese dos andamentos processuais, verifica-se que as tentativas 

de citação/intimação da Executada, seja por meio dos correios (Id. nº 

24583063) ou por intermédio de Oficial de Justiça (Id. nº 28198683), se 

revelaram infrutíferas. Outrossim, consigna-se que, diante da Certidão 

Negativa apresentada pelo Oficial de Justiça, a Exequente foi intimada 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento 

dos autos (Id. nº 28430739). Pois bem, inobstante tivesse sido 

devidamente intimada (o que pode ser facilmente atestado na aba 

“expedientes”), a Exequente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi 

concedido, o que, por corolário lógico, induz este juízo a entender que a 

mesma não obteve êxito em localizar outro endereço que possibilitasse 

localizar a parte Executada. Reza o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 que: 

“Art. 53. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.”. (Destaquei). Portanto, com amparo nas sucintas 

considerações alhures mencionadas, tenho que outro caminho não há a 

ser trilhado por este juízo, senão extinguir o presente feito. Dispositivo: 

Diante do exposto, com respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002692-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ANTONIO DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136-O (ADVOGADO(A))

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787-O (ADVOGADO(A))

MARCOS PAULO FERREIRA OAB - MT23781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1002692-68.2020.811.0002 Reclamante: Willian Antonio 

Duarte Reclamada: Gol Linhas Aéreas Inteligentes 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. Aduz a parte requerente que adquiriu o voo de 

volta trecho São Paulo/SP, com saída no dia 18.11.2019 as 09:20h e 

chegada ao aeroporto de Cuiabá/MT as 11:45h, contudo em razão de 

overbooking, qual foi constatado no momento do checkin, foi realocado no 

voo de outra cia aérea que saiu de São Paulo/SP as 17:20h, e chegou ao 

seu destino Cuiabá/MT as 11:45h, ou seja, um atraso superior a seis 

horas. Diante do referido atraso, alega que sofreu dano moral. A parte 

requerida contesta a parte Requerente alegando que o atraso ocorreu 

devido a necessidade de um procedimento de segurança denominado 

como “OVERLOAD”, que ocorre quando a temperatura no local de origem 

é muito superior às estimativas para a data do voo e altera o desempenho 

da aeronave no momento da decolagem, portanto, a empresa reclamada 

teve que adotar o referido procedimento pois visa a segurança do voo. 

Diante de tais fatos aduz a requerida que agiu de forma escorreita, não 

havendo, assim, que se falar em descaso ou outra conduta irregular 

capaz de ensejar reparação a título de danos morais. 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. Neste contexto, resta incontroverso que a parte 

Reclamante pretendia chegar no seu destino final às 11:45h, todavia 

chegou ao seu destino apenas às 18:45h do dia 18.11.2019. Portanto, não 

comprovada, ainda que minimamente, que houve uma das excludentes 

previstas na lei, bem como de que os fatos narrados pela parte 

Reclamante não se deram da forma como realizado, resta claro que o 

atraso de aproximadamente seis horas, no voo gera 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 
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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 sofreu com o atraso de seu voo, perdendo parte 

do seu dia aguardando ser realocado em novo voo. 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: RECURSO 

INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE VOO. 7 HORAS. 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. RISCO DO 

EMREENDIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. No caso em exame, os embaraços elencados 

pela reclamada – necessidade de manutenção não programada – se 

inserem na órbita da previsibilidade que, em concurso com a teoria do 

risco do empreendimento, configuram o dever de indenizar. Deve ser 

mantido o quantum indenizatório que atende aos parâmetros da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 132575320168110001/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016) Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 4.000,00 (quatro 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 condenar a parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, 

calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples 

de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação – 11.06.2020 – 

por se tratar de responsabilidade contratual. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005742-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALEXSANDER DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1005742-39.2019.8.11.0002 Exequente: Residencial Parque 

Chapada do Poente Executado: Lucas Alexsander dos Santos SENTENÇA 

Vistos, etc. Trata-se a presente demanda de uma “AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” em que a parte Exequente busca 

perceber taxas condominiais supostamente inadimplidas pelo Executado. 

Da exegese dos andamentos processuais, verifica-se que as tentativas 

de citação/intimação do Executado, seja por meio dos correios (Id. nº 

23023339 e nº 24604881) ou por intermédio de Oficial de Justiça (Id. nº 

28643519), se revelaram infrutíferas. Outrossim, consigna-se que, diante 

da Certidão Negativa apresentada pelo Oficial de Justiça, a Exequente foi 

intimada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (Id. nº 28647907). 

Pois bem, inobstante tivesse sido devidamente intimada (o que restou 

devidamente certificado no Id. nº 30644520), a Exequente deixou 

transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido e ainda, praticamente 

abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, o que, por corolário 

lógico, induz este juízo a entender que a mesma não obteve êxito em 

localizar outro endereço que possibilitasse localizar o Executado. Reza o 

artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 53. (...) § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”. (Destaquei). Portanto, 

com amparo nas sucintas considerações alhures mencionadas, tenho que 

outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o 

presente feito. Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por fim, DETERMINO que seja providenciado o 

cancelamento da constrição judicial outrora realizada nos autos (Id. nº 

22568834). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020366-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOZENIR MARIA 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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1020366-93.2019.8.11.0002 Reclamante: Leozenir Maria da 

Silva Reclamada: Telefônica Brasil S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Consoante se extrai da decisão vinculada ao Id. nº 

27875545, a Reclamante foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar a cópia de um documento apto a comprovar a sua inscrição 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito (consulta de balcão junto à CDL 

ou Associação Comercial), bem como, de um comprovante de residência 

atualizado e em nome próprio, sob pena de indeferimento da inicial. Reza o 

artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015 que: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”. (Destaquei). Não obstante 

tivesse sido devidamente intimada (o que pode ser facilmente atestado por 

meio de uma consulta na aba “expedientes”), a Demandante deixou 

transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido, motivo pelo qual, 

entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

contemplar o indeferimento da petição inicial. Visando corroborar a sucinta 

fundamentação exarada no presente decisum, segue transcrita uma 

jurisprudência proveniente da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXTRATO RETIRADO POR 
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EMPRESA PARTICULAR - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL (ART. 

321, CPC/15) - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 164013220168110002/2017, Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2017).”. (Destaquei). 

Dispositivo: Diante do exposto, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e, 

conseguintemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009637-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NANDARA INES DOS SANTOS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O BOTICARIO FRANCHISING LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009637-71.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NANDARA INES DOS 

SANTOS MORAES REQUERIDO: O BOTICARIO FRANCHISING LTDA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. É o Breve 

Relato. Decido. Após detida análise dos autos, verificou-se que a presente 

ação tem por objeto reparação de danos e a parte requerente reside em 

Cáceres – MT (id. 30786960), assim, este juízo é absolutamente 

incompetente, nos termos do art. 4º, inc. III, da Lei 9.099/95. Isto posto, 

JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

com fundamento no artigo 51, inc. III, da Lei 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Procedam-se às anotações e baixas pertinentes. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004935-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR FRANCISCO SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1004935-82.2020.8.11.0002 Promovente: ELIOMAR 

FRANCISCO SIMAO Promovido: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, nota-se que 

a parte autora ELIOMAR FRANCISCO SIMAO fora devidamente intimada 

para EMENDAR a inicial aos autos, nos seguintes termos ID 29335631: 

Intima-se a parte autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no 

prazo de 15 dias apresentar aos autos comprovante de residência 

atualizado em nome próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, 

procuração com data de emissão RECENTE conforme art. 654 §1º, do CC 

e documentos pessoais atualizados, haja vista o apresentado estar fora 

da validade legal desde 2010, sob pena de indeferimento da inicial. (grifei). 

O promovente foi intimada e até a presente data não se manifestou: Desta 

forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e 

com fulcro no artigo 485, I e III do Código de Processo Civil, opino pelo 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a 

diligência que lhe competir. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003400-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA ROCHA (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: 1003400-21.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: LUCAS 

OLIVEIRA ROCHA 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, 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 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 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 

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. Não obstante, a inscrição 

indevida, não é possível verificar se a parte autora possui outras 

inscrições em seu nome, já que a espécie do extrato juntado não tem a 

data da inclusão e, dessa forma, não oferece segurança para saber se há 

outras inscrições preexistentes. Além do mais, nota-se que o extrato de 

consulta filtra o período de pendências, assim, não demonstra de forma 
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completa o histórico de inscrições em nome do autor. (Id. Num. 28784361 - 

Pág. 4). Provar a inexistência de inscrições preexistentes é elemento 

essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ, e 

no caso a parte autora não provou. Em face disso, incabível a reparação 

por danos morais, pois neste ponto a parte autora não faz prova 

suficiente do fato constituinte do seu direito, já que deixou de juntar aos 

autos o extrato oficial dos serviços de proteção ao crédito. É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastada a preliminar, 

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. 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 

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: 1010619-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLINA PIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1010619-22.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: DIOLINA 

PIRES DOS SANTOS 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 teria cancelado seu 

cartão de crédito em abril de 2017, e quitou a última fatura com data de 

vencimento em 23/04/2017 no valor de R$ 1.578,08, afirmou que nada 

deve a reclamada. 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 Inicialmente, diante da manifestação apresentada, no id 

Num. 30384771 - Pág. 1 revogo a sentença expedida no ID. Num. 

26315829 - Pág. 1, visto que foi proferida decisão equivocada, pois se 

reconheceu a litispendência com o processo n. 8010159- 

47.2018.811.0002, no entanto o referido processo foi extinto sem 

resolução de mérito em 19/02/2019, em razão de ilegitimidade de parte, 

naquela ação a polo passivo era o supermercado Comper, o referido 

processo transitou em julgado. Posteriormente em 21/08/2019 foi proposta 

a presente demanda, em face do Banco Bradesco, assim inexiste 

litispendência. Diante disso, prossigo a analiso do mérito e revogo a 

sentença proferida no ID. Num. 26315829 - Pág. 1. 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 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 que a inscrição foi 

devida, visto que a parte autora quitou a fatura de 23/04/2017 em 

12/05/2017, ou seja, efetuou o pagamento em atraso, o que gerou juros de 

mora, multa e correção monetária nas próximas faturas. (Comprovante de 

pagamento no ID. Num. 22816829 - Pág. 1. As faturas apresentadas 

comprovam a mora da parte autora. Dessa forma, as provas trazidas aos 

autos pela parte ré são suficientes para confirmar a relação jurídica e a 

existência do débito. Ressalta-se que, não obstante, o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, essa 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. 

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. 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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007377-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

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:

ANDERSON RAMOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n: 1007377-55.2019.8.11.0002 EXEQUENTE: GLAUCO LUIGI 

DALL AGLIO FERREIRA EXECUTADA: ANDERSON RAMOS DE ALMEIDA 

SENTENÇA Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Fica 

dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar e decidir. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

exequente foi intimada para indicar bens de propriedade da parte 

executada passível de penhora, sob pena de extinção, todavia, 
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transcorrido o lapso temporal manteve-se inerte. (Id. Num. 28647903 - Pág. 

1). Com efeito, dispõe o art. 53, § 4º da Lei 9.099/95, que: “Art. 53 (...) § 4º 

Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” 

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial: “Os princípios norteados no 

§ 4º do art. 53 da Lei 9.099/95 são de ordem pública, portanto inalteráveis. 

Assim sendo, a não indicação de bens por parte do exequente acarreta a 

presunção da inexistência de bens penhoráveis, pelo qual deve ser o feito 

extinto.” (TR de Conselheiro Lafaiete – Rec. 017/98 – Rel. Juiz José Aluísio 

Neves da Silva – j. em 10.08.1998). Ademais, para extinção do processo 

de execução, ante a inexistência de bens penhoráveis, desnecessária se 

faz a intimação pessoal da parte exequente. A propósito: “PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO 

NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO 

RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, 

NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95.1. Para 

extinção do processo de execução, por alegada inércia do exequente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95.” 

(...). (TJMT - RNEI, 1825/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 15/07/2010, Data da publicação no DJE 

23/09/2010). Assim, tendo em vista que até o momento o exequente não 

logrou êxito na localização do de bens penhoráveis em nome da parte 

executada, opino pela EXTINÇÃO do processo, nos termos do art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. Da Matta Kato Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017555-63.2019.8.11.0002

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:

JOSE RODRIGO DO NASCIMENTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1017555-63.2019.8.11.0002 PARTE EXEQUENTE: 

CONDOMÍNIO FLORAIS DA MATA PARTE EXECUTADA: JOSÉ RODRIGO 

DO NASCIMENTO EIRELI - ME SENTENÇA Trata-se de ação de cobrança 

de quotas condominiais. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. Verifica-se que a parte 

exequente foi devidamente intimada para indicar novo endereço da parte 

executada, porém manteve-se inerte e não atendeu a solicitação do juízo. 

Id. Num. 28195271 - Pág. 1. Assim, denota-se a ausência de interesse da 

parte exequente em dar continuidade à presente demanda, já que está a 

mais de trinta dias sem apresentar manifestação nos autos. Ante o 

exposto, opino pela extinção do processo sem resolução do mérito nos 

moldes do art. 485, III, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. Da Matta 

Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003743-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SILVA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1003743-17.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: LUIZ 

FERNANDO SILVA DE SA 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 e negou o 

vínculo jurídico com a requerida. 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 Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora formulou pedido de desistência da ação. 

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. 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 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. 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. Verifica-se que a parte 
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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. Acerca da inépcia da petição inicial arguida 

pela requerida, 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 apresentou 

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 existência da 

relação jurídica e da legitimidade da inscrição, visto que foram juntados 

aos autos contratos assinados pela parte autora, documentos pessoais e 

faturas do cartão de crédito. (Id. Num. 30355914 - Pág. 23 e seguintes). 

As faturas do cartão registram pagamentos parciais, 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, 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 

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

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008569-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR OAB - MT10953-O 

(ADVOGADO(A))

LIDIANE LEMES DE CAMPOS OAB - MT25569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: JUNIOR MARTINS FERREIRA Endereço: mil e 

cinquenta, 14, (LOT N FRONTEIRA), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78148-800 Senhor(a) JUNIOR MARTINS FERREIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1008569-23.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 06/09/2019 Hora: 15:45 

REQUERENTE: JUNIOR MARTINS FERREIRA Advogados do(a) 

REQUERENTE: GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR - MT10953/O, 

LIDIANE LEMES DE CAMPOS - MT25569/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, 8 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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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: 1008569-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR OAB - MT10953-O 

(ADVOGADO(A))

LIDIANE LEMES DE CAMPOS OAB - MT25569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008569-23.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 28 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011813-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA GONCALINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-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. 1011813-57.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 28 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014218-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO COSTA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014218-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO COSTA 

DOURADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Consoante se verifica nos autos que a parte Autora foi 

devidamente intimada para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC, para colacionar aos 

autos, cópia do histórico de consumo e pagamento, referente aos últimos 

12 (doze) meses (Art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento da inicial, 

(Art. 321, Parágrafo único do CPC). Contudo a parte autora quedou-se 

inerte e não cumpriu com a determinação judicial no prazo concedido,ou 

seja, 15 (quinze) dias. Posto isso, opino pelo indeferimento da petição 

inicial, com fundamento nos arts. 319 c/c 321, Parágrafo único e arts. 485, 

I e 486, todos do CPC, extinguindo-se o processo sem resolução do 

mérito. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes 

de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus 

legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, a teor do contido nos art. 319 c/c 321 

e arts. 485, I e 486, todos do CPC. II. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. III. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005965-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADNILZA MANOELA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

ADNILZA MANOELA DE SOUZA Endereço: RUA TARUMÃ, (RES J C 

GUIMARÃES), NOVO MUNDO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78149-532 

Senhor(a) ADNILZA MANOELA 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. 1005965-89.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O REQUERIDO(A): 

ADNILZA MANOELA DE SOUZA VÁRZEA GRANDE/MT, 30 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: 1011376-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JESSICA RODRIGUES RUFINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-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: JESSICA RODRIGUES RUFINO Endereço: PARQUE 

DO SABIÁ, 09, RUA DEZESSEIS - QUADRA 21 - LOTE 17, Cohab Cristo 

Rei, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78149-990 Senhor(a) JESSICA 

RODRIGUES RUFINO: 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. 

1011376-16.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.478,72 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

29/11/2019 Hora: 14:15 INTERESSADO: JESSICA RODRIGUES RUFINO 

Advogado do(a) INTERESSADO: AGLAIR FRANZONI SUZUKI - MT16114-O 

REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011376-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RODRIGUES RUFINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-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. 1011376-16.2019.8.11.0002 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, 30 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

30/03/2020 15:24:15

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015501-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MONICA PARK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MEDEIROS DE LIMA FRISON (EXECUTADO)

RODRIGO SANTIAGO FRISON (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. 1015501-27.2019.8.11.0002 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, 30 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

30/03/2020 15:28:03

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009494-19.2019.8.11.0002

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:

LOURDES MARIA GIACOBBO GARCIA (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. 1009494-19.2019.8.11.0002 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, 30 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

30/03/2020 15:40:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015591-35.2019.8.11.0002

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:

VALITO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/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. 1015591-35.2019.8.11.0002 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, 30 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

30/03/2020 15:44:41

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009196-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 475 de 622



THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009196-90.2020.8.11.0002. REQUERENTE: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de Reclamação Cível com pedido de 

liminar, na qual o Reclamante aduz que a Reclamada procedeu, 

indevidamente, o protesto de seu nome, mesmo estando com os valores 

devidamente quitados. Por tais razões, requer liminarmente a retirada do 

seu nome do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa em caso de 

descumprimento. Pois bem, quanto a tutela antecipada, apresento o 

seguinte acórdão: “O instituto da tutela de urgência de natureza 

antecipada, estabelecida no artigo 300 do atual Código de Processo Civil, 

permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção 

de direitos. A concessão, entretanto, deve estar baseada na plausibilidade 

do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que 

evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo." Acórdão 1046268, unânime, Relator: 

SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017. Na 

situação apresentada, ao fazer uma análise da documentação inclusa, 

observo não haver provas suficientes a conduzirem, pelo menos nesta 

fase processual, a um juízo de verossimilhança das alegações proferidas 

pelo Autor, uma vez que não há qualquer comprovação de que foi 

realmente a Requerida quem efetuou o protesto de seu nome. Em verdade, 

o caso precisa de maior averiguação, bem como maior depuração 

probatória, sendo sensato e recomendável aguardar o encaminhamento 

processual, assegurando ao Requerido o salutar contraditório sobre os 

fatos. Ademais, não há prejuízo que não possa ser reparado, corrigido ou 

emendado, se a lide for, ao final, julgada procedente. CONCLUSÃO. Com 

estas considerações, indefiro o pedido, eis que ausente os requisitos que 

autorizam a liminar antecipatória vindicada. Defiro a gratuidade de justiça 

com fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95 e artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defiro a inversão do 

ônus da prova à parte Reclamante. Cite-se a parte Demandada para 

comparecimento em audiência de conciliação, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n. 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019195-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO JORGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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: 

1019195-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SIMAO JORGE DA SILVA 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos. Diante dos esclarecimentos contidos na petição juntada aos 

presentes autos, designe-se nova data para Audiência de Conciliação. 

Intime-se as partes, prosseguindo-se com este feito em seus ulteriores 

termos. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018184-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES MEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018184-37.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MARIA MENDES MEIRA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a 

parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos 

determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018582-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO ACOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018582-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JACINTO ACOSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 

9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o 

recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios 

da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009405-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANENILVA GONCALVES BATISTA OAB - MT18056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009405-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EVA MARIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Considerando a presença dos pressupostos 

recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos provenientes do 

recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada diante da 

existência de dano irreparável à parte. Na presente questão, não 

vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória da sentença, 

de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso, 

exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006619-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA RAQUEL RIBEIRO 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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006619-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MONICA RAQUEL RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95; Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010880-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALLAN COSTA TENUTES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECY LUIS DA SILVA OAB - MT0014228A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010880-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCELO ALLAN COSTA 

TENUTES SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95; Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009555-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DUARTE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009555-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIA DUARTE AZEVEDO 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs 

recurso inominado. Considerando a presença dos pressupostos 

recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos provenientes do 

recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada diante da 

existência de dano irreparável à parte. Na presente questão, não 

vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória da sentença, 

de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso, 

exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008754-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RIBEIRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008754-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS RIBEIRO BORGES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007705-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELI RAMOS 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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007705-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GRAZIELI RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 

9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o 

recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios 

da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008635-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008635-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009577-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINA MARINA DO CARMO DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009577-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOCELINA MARINA DO 

CARMO DELGADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se da análise do 

recebimento dos Recursos Inominados. Considerando a presença dos 

pressupostos recursais e, consignado o recolhimento do preparo e/ou 

pedido de justiça gratuita, conforme a condição econômico-financeira 

da(s) parte(s) recorrente(s), e a tempestividade nos termos legais, recebo 

ambos recursos. Quanto a seus efeitos, porém, determina a Lei n. 

9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada diante da existência de danos irreparáveis à 

parte. Na presente questão, não vislumbro dano decorrente da eventual 

execução provisória da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, 

razão pela qual recebo os recursos, exclusivamente no efeito devolutivo. 

Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014188-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXO NETO MORAIS (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:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014188-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALEIXO NETO MORAIS 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011778-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RAFAELLY DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011778-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAMELA RAFAELLY DE 

CAMPOS REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011731-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY ALMEIDA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011731-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCIELLY ALMEIDA DA 

GUIA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Inconformado 

com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto 

aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do 

efeito suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência 

de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente 

da execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014314-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIDE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014314-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCINEIDE BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016697-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT19396-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016697-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WANDERSON SANTANA DA 
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SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012826-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO CAMPOS ROSA OAB - SP190338 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012826-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIA MARIA DE BARROS 

REQUERIDO: SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs 

recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009959-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON AUGUSTO ALVES (REQUERENTE)

SYNARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009959-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBSON AUGUSTO ALVES, 

SYNARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: B2W 

COMPANHIA DIGITAL Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a presença dos 

pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos 

provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso 

terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, 

para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a 

atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na presente 

questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória 

da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual 

recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em 

conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015658-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTIANE SILVA ARAUJO (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015658-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA CRISTIANE SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006061-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006061-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TATIANY DA SILVA 

MACHADO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 
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Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013742-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013742-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SAMIR MARTINS SANTANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a 

presença dos pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos 

efeitos provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

presente questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução 

provisória da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo 

em conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017981-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017981-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADEMILSON GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007666-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007666-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE AMORIM 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a 

parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a presença 

dos pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos 

provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso 

terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, 

para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a 

atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na presente 

questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória 

da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual 

recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em 

conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016635-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016635-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA 

RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a presença dos 

pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos 

provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso 

terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, 

para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a 

atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na presente 

questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória 
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da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual 

recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em 

conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008062-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008062-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIEL DE FIGUEIREDO 

REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a 

parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos 

determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008443-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PAULA NERES MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008443-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDREIA PAULA NERES 

MIRANDA DA SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. 

Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Considerando a presença dos pressupostos recursais, 

recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos provenientes do recurso, 

determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada diante da 

existência de dano irreparável à parte. Na presente questão, não 

vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória da sentença, 

de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso, 

exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014470-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE MORAIS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014470-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIEGO DE MORAIS ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a 

presença dos pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos 

efeitos provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

presente questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução 

provisória da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo 

em conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013585-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013585-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDENIR DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a 

parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a presença 

dos pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos 

provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso 

terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, 

para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a 

atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na presente 

questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória 

da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual 

recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em 

conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012853-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRO LEMES DO AMARAL (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012853-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELESSANDRO LEMES DO 

AMARAL REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs 

recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007281-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLLA DOS SANTOS ROCHA ALBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAPECA CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YULBRENDER BREDER OAB - RJ087326 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007281-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PRISCYLLA DOS SANTOS 

ROCHA ALBERTO REQUERIDO: FAPECA CONFECCOES LTDA - ME Vistos, 

etc. A Promovida interpôs recurso inominado com pedido de Justiça 

Gratuita, todavia, não comprovou a sua hipossuficiência. Diante disso, 

indefiro o pedido de gratuidade da justiça, concedendo–lhe o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas para efetuar o pagamento das custas recursais. 

Não sendo comprovado o pagamento do preparo recursal, declaro desde 

já a deserção do Recurso Inominado, cumprindo o que reza o artigo 42, § 

1º, da Lei n. 9.099/95. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008295-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008295-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JHONATAN DE OLIVEIRA 

PLACIDO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 

Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013535-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA VERAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013535-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TANIA VERAO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007589-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ALVES DA SILVA (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:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 
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(ADVOGADO(A))

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007589-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AVIANCA Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a 

presença dos pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos 

efeitos provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

presente questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução 

provisória da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo 

em conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007490-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DA SILVA QUARESMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007490-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JACKSON DA SILVA 

QUARESMA REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs 

recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014109-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SENABIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014109-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIENE SENABIO DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 

9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o 

recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios 

da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015056-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINA FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015056-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ETELVINA FREIRE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Considerando a presença dos pressupostos 

recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos provenientes do 

recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada diante da 

existência de dano irreparável à parte. Na presente questão, não 

vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória da sentença, 

de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso, 

exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015495-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL GOMES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 
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1015495-20.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ISAEL GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014115-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YANNA CASSIA DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014115-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: YANNA CASSIA DOS 

SANTOS CARVALHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 

Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Considerando a presença dos pressupostos recursais, 

recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos provenientes do recurso, 

determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada diante da 

existência de dano irreparável à parte. Na presente questão, não 

vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória da sentença, 

de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso, 

exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006258-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006258-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE DE ARRUDA CAMPOS 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se da análise do recebimento 

dos Recursos Inominados. Considerando a presença dos pressupostos 

recursais e, consignado o recolhimento do preparo e/ou pedido de justiça 

gratuita, conforme a condição econômico-financeira da(s) parte(s) 

recorrente(s), e a tempestividade nos termos legais, recebo ambos 

recursos. Quanto a seus efeitos, porém, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 

43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada diante da existência de danos irreparáveis à parte. Na 

presente questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução 

provisória da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela 

qual recebo os recursos, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, 

tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a 

sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009279-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DO CARMO E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009279-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JORGE DO CARMO E SOUZA 

REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. 

Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011736-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESIEL DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011736-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JESIEL DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 
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para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013107-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY JOSELINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013107-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCIELY JOSELINA 

PEREIRA DOS SANTOS GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, 

etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007009-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIEGO GONCALVES KISQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

DORI ALIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MODESTO SILINGARDI OAB - SP301249 (ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007009-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TIEGO GONCALVES KISQUE 

REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., DORI ALIMENTOS S.A. Vistos, 

etc. Os autos vieram conclusos para análise de Embargos de Declaração. 

Em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao 

princípio do devido processo legal, intime-se a parte Embargada para 

manifestar-se nos autos no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Marco 

Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018220-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILVA LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018220-79.2019.8.11.0002. Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força do que prescreve o art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, importante ressaltar, que 

a Lei nº 4.014/2014, que criou o PCCS dos profissionais de 

Desenvolvimento Econômico e Social deste município, estabeleceu o 

enquadramento dos servidores com base nas respectivas habilitações e 

tempo de serviço, de forma que quanto à elevação vertical de Nível, há 

que se considerar o interstício de 03 (três) anos, contados de um Nível 

para o outro. Pois bem, quanto à elevação horizontal, o artigo 19 da Lei 

Complementar 4.293/2017 alterou a Lei Complementar 4.014/2014, nos 

seguintes termos: Art. 19. Fica alterado o art. 12 da Lei Municipal 

Complementar 4.014/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 12. Cargos de Nível médio ou médio técnico com enquadramento inicial 

na Classe A: Classe A: Formação em nível médio completo ou de curso de 

educação profissional de nível médio técnico completo com diploma 

devidamente reconhecido pelo MEC. Classe B: Curso de capacitação com 

carga horária mínima de 200 horas, podendo ser fracionada com carga 

horaria de 20 horas, na área do cargo/atuação do órgão; Classe C: 

Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com 

diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura – 

MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário; Classe 

D: uma pós graduação latu sensu, com carga horária mínima de 360 horas. 

Assim, a progressão horizontal obedecerá à titulação exigida para o 

respectivo cargo e a progressão vertical a cada 03 (três) anos. O 

promovente possui cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico 

Social, junto a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Por força da 

portaria 222/2015, a promovente fora enquadrada no Nível 08, Classe A, 

com efeitos a partir de maio de 2015. Com efeito, requer o seu 

reenquadramento para Nível 10, Classe D, porquanto já teria direito ao 

referente reenquadramento. A promovente ingressou com processo 

administrativo junto à promovida, sob o n. 593087/19, em 02/05/2019, 

requerendo a progressão da Classe A para B, C e D, com a apresentação 

de Certificado de Curso de Capacitação em Introdução à Gestão Pública, 

com carga horária de 220 horas, bem como, de diploma de Curso Superior 

em Gestão Estratégica do Setor Público, e ainda, Certificado de 

Pós-Graduação em Gestão Pública. Pois bem, nos termos do o artigo 19 da 

Lei Complementar 4.293/2017, a elevação da classe C para a classe D, 

demanda da comprovação de que o servidor tenha obtido diploma de 

pós-graduação, com carga horaria mínima de 360 horas. Dessa forma, a 

promovente comprova que possui formação para estar enquadrada até na 

Classe D, porém existe um requisito temporal a ser observado quando do 

reenquadramento, conforme §1º do artigo 22, da Lei 4.014/2014, que 

determina que a promoção horizontal se dê obedecendo ao interstício 

mínimo de 03 (três) anos entre uma classe e outra, se não vejamos: Art. 

22. (...) §1º A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, 

com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da 

Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D. Assim sendo, a 

promovente encontra-se atualmente enquadrada na Classe A, 

preenchendo todos os requisitos legalmente previstos à sua elevação 

para a Classe B, desde 02/05/2019 quando do requerimento 

administrativo, porém não há possibilidade da progressão posterior 

diretamente para as Classes subsequentes, vez que necessário 

preencher o requisito temporal de 03 (três) anos de uma Classe para 

outra. Dessa forma, mesmo que a promovente possua titulação acima da 
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exigida para a Classe B, deve obedecer ao requisito temporal, sendo 

impossível a progressão horizontal “per saltum” para a Classe D. Assim, 

evidencia-se que, por ocasião do pedido administrativo realizado através 

do processo n. 593087/19, em 02/05/2019, a requerente deve ser 

enquadrada na Classe B. Ressalto que o pedido administrativo deve ser 

tido como marco inicial à elevação para a Classe B, uma vez que a 

administração não tem como ter ciência, de ofício, do término de cursos 

por parte de seus servidores. No que tange à progressão vertical, 

observa-se de sua ficha funcional, que por força da portaria 222/2015, a 

promovente fora enquadrada no Nível 08, com efeitos a partir de maio de 

2015, de tal modo que, por se tratar de progressão automática, já faz jus 

ao reenquadramento para o Nível 09, maio de 2018. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido, para determinar ao Município de Várzea Grande a elevação da 

servidora ao Nível 09, Classe B. Devendo a elevação horizontal, surtir 

efeitos para a Classe B a partir de 02/05/2019, e quanto à elevação de 

Nível, para o Nível 09 a contar de maios de 2018. Via de consequência, 

deve a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais, com 

correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros 

de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação. 

Encerro a fase de conhecimento. Nesses exatos limites, deve a parte 

autora apresentar cálculo. Desnecessidade de reexame necessário, por 

força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e 

honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 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. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008685-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BENTO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008685-29.2019.8.11.0002. Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força do que prescreve o art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, importante ressaltar, que 

a Lei nº 4.014/2014, que criou o PCCS dos profissionais de 

Desenvolvimento Econômico e Social deste município, estabeleceu o 

enquadramento dos servidores com base nas respectivas habilitações e 

tempo de serviço, de forma que quanto à elevação vertical de Nível, há 

que se considerar o interstício de 03 (três) anos, contados de um Nível 

para o outro. Pois bem, quanto à elevação horizontal, o artigo 19 da Lei 

Complementar 4.293/2017 alterou a Lei Complementar 4.014/2014, nos 

seguintes termos: Art. 19. Fica alterado o art. 12 da Lei Municipal 

Complementar 4.014/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 12. Cargos de Nível médio ou médio técnico com enquadramento inicial 

na Classe A: Classe A: Formação em nível médio completo ou de curso de 

educação profissional de nível médio técnico completo com diploma 

devidamente reconhecido pelo MEC. Classe B: Curso de capacitação com 

carga horária mínima de 200 horas, podendo ser fracionada com carga 

horaria de 20 horas, na área do cargo/atuação do órgão; Classe C: 

Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com 

diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura – 

MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário; Classe 

D: uma pós graduação latu sensu, com carga horária mínima de 360 horas. 

Assim, a progressão horizontal obedecerá à titulação exigida para o 

respectivo cargo e a progressão vertical a cada 03 (três) anos. O 

promovente possui cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico 

Social, junto a Secretaria Municipal de Viação e Obras. Por força da 

portaria 336/2016, o promovente fora enquadrada no Nível 10, Classe A, 

com efeitos a partir de 01/06/2016. Com efeito, requer o seu 

reenquadramento para Classe B, porquanto já teria direito ao referente 

reenquadramento. A promovente ingressou com processo administrativo 

junto à promovida, sob o n. 517059/1, em 27/04/2018, requerendo a 

progressão da Classe A para B, com a apresentação de Certificado de 

Curso de Capacitação presencial de Motorista, com carga horária de 200 

horas, datado de 26/04/2017. Pois bem, nos termos do o artigo 19 da Lei 

Complementar 4.293/2017, a elevação da classe A para a classe B, 

demanda da comprovação de que o servidor tenha obtido curso de 

capacitação com carga horária mínima de 200 horas. Assim sendo, o 

promovente encontra-se atualmente enquadrado na Classe A, 

preenchendo todos os requisitos legalmente previstos à sua elevação 

para a Classe B, desde 27/04/2018 quando do requerimento 

administrativo. Ressalto que o pedido administrativo deve ser tido como 

marco inicial à elevação para a Classe B, uma vez que a administração 

não tem como ter ciência, de ofício, do término de cursos por parte de 

seus servidores. No que tange à progressão vertical, observa-se, que por 

força da portaria 336/2016, o promovente fora enquadrada no Nível 10, 

com efeitos a partir de 01/06/2016, o que deve ser mantido. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, para determinar ao Município de Várzea Grande a 

elevação da servidora a Classe B. Devendo a elevação horizontal, surtir 

efeitos para a Classe B a partir de 27/04/2018, e quanto à elevação de 

Nível, para o Nível 10 deverá ser mantida com efeitos a partir de 

01/06/2016, conforme portaria 336/2016. Via de consequência, deve a 

municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais, com 

correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros 

de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação. 

Encerro a fase de conhecimento. Nesses exatos limites, deve a parte 

autora apresentar cálculo. Desnecessidade de reexame necessário, por 

força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e 

honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 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. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015092-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

URCELINA CRESTINA CONCEICAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015092-51.2019.8.11.0002. Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força do que prescreve o art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Desde logo rejeito a preliminar de 

litispendência, porquanto a outra ação proposta pelo promovente é um 

mandado de segurança, tendo, portanto outro objeto, tal qual não engloba 

pedido de pagamento, como na presente ação. Inicialmente, importante 

ressaltar, que a Lei nº 3.505/2010, que criou o PCCS dos servidores da 

educação deste município, estabeleceu o enquadramento dos servidores 

com base nas respectivas habilitações e tempo de serviço (art. 77 e 

incisos), de forma que não há que se considerar a totalidade do período 
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laborado para fins de novas progressões, mas sim o interstício previsto de 

uma promoção para a outra, a partir da criação do plano de carreiras. Pois 

bem, a Lei Complementar Municipal de nº 3.797/2012, que cuida dos 

planos de carreira dos profissionais da educação básica do município de 

Várzea Grande, dispõe sobre a progressão dos servidores: Art. 18 – A 

progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da 

rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por: I – 

progressão nos níveis; II – promoção nas classes. Art. 19 – A progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro 

dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, 

observando o interstício de três (03) anos. Parágrafo Único – Os níveis de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º – O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º – Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com 

percentual de 2 % (dois pontos percentuais) ao final de cada ano 

acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo Único – As classes de 

promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10. 

Assim, a progressão horizontal carecerá do decorrer de 03 (três) anos, a 

contar da promoção anterior, cumulado com nova habilitação profissional 

comprovada e a progressão vertical a cada 03 (três) anos. No que tange 

à progressão vertical, o promovente não faz jus ao reenquadramento em 

Nível 06 desde agosto de 2017, justamente por não se considerar a 

totalidade do período laborado para fins de novas progressões, mas sim o 

interstício previsto de uma promoção para a outra, a partir da criação do 

plano de carreiras. Nesse contexto, o direito do promovente à progressão 

de Nível, deverá ter por base a Portaria nº 124/2014, já que, por força da 

desta, este fora enquadrado na Classe C, Nível 04, com efeitos desde 

novembro de 2013. Feitas essas considerações, evidencia-se que o autor 

percebeu elevação de Nível por meio da Portaria nº 124/2014, passando 

ao nível 04, com efeitos a partir de novembro de 2013, de tal modo que, 

por se tratar de progressão automática, já faz jus ao reenquadramento 

para o nível 05, desde novembro de 2016 e para o nível 06, desde 

novembro de 2019. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar ao 

Município de Várzea Grande a elevação da servidora ao Nível 06, devendo 

a elevação de nível, para o nível 05 a contar de 04/11/2016 e para o nível 

06, desde 04/11/2019. Via de consequência, deve a municipalidade 

efetuar o pagamento das diferenças salariais, com correção monetária, a 

contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do 

art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação. Encerro a fase de 

conhecimento. Nesses exatos limites, deve a parte autora apresentar 

cálculo. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe 

o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 

9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se e cumpra-se. 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015557-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR MARIA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015557-60.2019.8.11.0002. Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9099/95. Fundamento e 

decido. Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar (prescrição). O artigo art. 

83 da Lei Complementar Municipal 1.164/91, estabelece que o terço de 

férias deva ser pago por ocasião do gozo, de tal modo que o efetivo início 

da fruição deve ser tido como marco inicial do lapso prescricional. Assim, 

prescritos restam os terços afetos aos períodos efetivamente gozados há 

mais de 05 (cinco) anos, afastando-se o instituto daqueles fruídos dentro 

do quinquênio. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME DE 

OFÍCIO – SERVIDORA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – 

RECONHECIDA - TERÇO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE DO 

ESTATUTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO (LEI 

MUNICIPAL 681/2001) EM DETRIMENTO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – 

CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE – DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA 

LEI Nº 11.960/2009 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À 

CADERNETA DE POUPANÇA APÓS – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES 

OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À 

CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – 

RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1- A 

teor do que dispõe a súmula 490 do STJ, a dispensa de reexame 

necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for 

inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas, como é 

o caso dos autos. 2- Referindo-se a presente demanda à verba 

remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a 

aplicação da Súmula nº. 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em 

relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação. (...) 

(Apelação / Remessa Necesária 61586/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017). Destarte, acolho 

parcialmente a preliminar em comento, para declarar prescrito o direito à 

persecução do terço constitucional do período de 2008/2009. Como se vê, 

a parte promovente pleiteia o pagamento referente às férias integrais e ao 

terço constitucional, correspondente aos anos de 2014/2015 e 2015/2016, 

e somente o terço constitucional dos períodos de 2008/2009, 2009/2010, 

2010/2011 e 2012/2013, bem como, as férias proporcionais referentes ao 

período de 11/2015 a 08/2016. Requer ainda, a condenação do promovido 

ao pagamento da Licença Prêmio referente ao quinquênio de 2009/2014, 

bem como, de 13º proporcional, tendo em vista sua aposentadoria em 

08/08/2016. No que tange ao pagamento da Licença Prêmio referente ao 

quinquênio de 2009/2014, segundo a ficha funcional anexa, a referida 

licença foi gozada no período de 03/11/2015 a 02/02/2016, não havendo 

dever de converter em pagamento já que foi devidamente gozada. Com 

relação às férias integrais, acrescidas de terço constitucional, dos 

períodos de 2014/2015, a mesma também já foi gozada, tendo seu terço 

constitucional sido pago em 04/2016, não havendo qualquer dever de 

pagamento. Quanto ao pedido de pagamento das férias proporcionais e 

13º proporcionais, referentes ao ano de 2015/2016, tais direitos são 

devidos, devendo as verbas rescisórias serem pagas. Sendo as férias 

devidas de 11/2015 a 08/2016, o 13º salário referentes a 07 (sete) meses 

trabalhados do ano de 2016. Quanto aos terços constitucionais dos 

períodos aquisitivos de 2009/2010, 2010/2011 e 2012/2013, a parte autora 

apresentou sua vida funcional, bem como suas fichas financeiras, 

fazendo prova de sua alegação, visto não constar o pagamento. Aliás, 

consta expressamente “não pago” (vide ficha funcional). A parte 

requerida sequer apresentou demonstração de fatos modificativos, 

suspensivos ou extintivos do direito do autor, ônus processual que lhe 

incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC/2015. Nesse sentido: REEXAME 

NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SALÁRIOS EM 

ATRASO C/C DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 
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VERBAS REMUNERATÓRIAS - NÃO COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS 

- CONDENAÇÃO – DOENÇA OCUPACIONAL - NEGLIGÊNCIA DO 

EMPREGADOR - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS DANOS - ATUALIZAÇÃO 

DOS VALORES - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - 

INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONCERNENTES À FAZENDA PÚBLICA - 

LEI 11.960/09 - ART.1º-F DA LEI 9.494/97 - APLICABILIDADE IMEDIATA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO §4, DO ART. 20, DO 

CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. I - A não comprovação pelo ente público do alegado 

pagamento dos vencimentos cobrados implica na procedência do pedido 

do autor. É do réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor (333, II, CPC). (...) (Apelação / Remessa 

Necessária 124268/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 04/12/2015). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para condenar o Município 

de Várzea Grande ao pagamento de: a) férias proporcionais, acrescidas 

de terço constitucional, referente ao período de 11/2015 a 08/2016; b) 13º 

salário proporcional, referente a 07 (sete) meses trabalhados do ano de 

2016; c) pagamento dos terços constitucionais dos períodos aquisitivos de 

2009/2010, 2010/2011 e 2012/2013, a contar da data do inadimplemento 

obrigacional, pela TR até 25.03.2015, data a partir da qual deverá incidir o 

IPCA-E, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar 

da citação. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que 

dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da 

Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 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. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011297-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SIQUEIRA CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA OAB - MT2029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011297-71.2018.8.11.0002. Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força do que prescreve o art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, importante ressaltar, que 

a Lei nº 3.505/2010, que criou o PCCS dos servidores da educação deste 

município, estabeleceu o enquadramento dos servidores com base nas 

respectivas habilitações e tempo de serviço (art. 77 e incisos), de forma 

que não há que se considerar a totalidade do período laborado para fins 

de novas progressões, mas sim o interstício previsto de uma promoção 

para a outra, a partir da criação do plano de carreiras. Pois bem, a Lei 

Complementar Municipal de nº 3.797/2012, que cuida dos planos de 

carreira dos profissionais da educação básica do município de Várzea 

Grande, dispõe sobre a progressão dos servidores: Art. 18 – A 

progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da 

rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por: I – 

progressão nos níveis; II – promoção nas classes. Art. 19 – A progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro 

dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, 

observando o interstício de três (03) anos. Parágrafo Único – Os níveis de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º – O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º – Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com 

percentual de 2 % (dois pontos percentuais) ao final de cada ano 

acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo Único – As classes de 

promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10. 

Assim, a progressão horizontal carecerá do decorrer de 03 (três) anos, a 

contar da promoção anterior, cumulado com nova habilitação profissional 

comprovada e a progressão vertical a cada 03 (três) anos. Pois bem, nos 

termos do art. 24, III, “c”, da referida normativa, a elevação da Classe A 

para a Classe B, nada obstante o interregno de três anos demanda, 

também, da comprovação de que o servidor tenha obtido habilitação em 

grau superior em nível de graduação. Com efeito, a promovente 

apresentou diploma de graduação em Turismo, realizado perante a 

Faculdade Afirmativo, datado de 15 de maio de 2015. Ainda, analisando a 

ficha funcional da servidora, evidencia-se que não obteve nenhuma 

elevação desde sua posse em 02/05/2012, assim, evidencia-se que, por 

ocasião do pedido administrativo realizado em 30/11/2015, a requerente 

preenchia todos os requisitos legalmente previstos à sua elevação para a 

Classe B. Ressalto que o pedido administrativo deve ser tido como marco 

inicial à elevação para a Classe B, uma vez que a administração não tem 

como ter ciência, de ofício, do término de graduação por parte de seus 

servidores. Na mesma linha, no que tange à progressão vertical, 

evidencia-se que a autora não possuía nenhuma progressão ate o 

momento, de tal modo que, por se tratar de progressão automática, já faz 

jus ao reenquadramento para o Nível 02, desde 02/05/2015 e para o Nível 

03, desde 02/05/2018. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar 

ao Município de Várzea Grande a elevação da servidora à Classe B, Nível 

03, devendo a elevação horizontal surtir efeitos a partir de 30/11/2015, e a 

elevação de nível, para o Nível 02 a contar de 02/05/2015 e para o Nível 

03, desde 02/05/2018. Via de consequência, deve a municipalidade 

efetuar o pagamento das diferenças salariais, com correção monetária, a 

contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do 

art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação. Encerro a fase de 

conhecimento. Nesses exatos limites, deve a parte autora apresentar 

cálculo. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe 

o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 

9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se e cumpra-se. 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015273-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR ALVES DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015273-52.2019.8.11.0002. Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força do que prescreve o art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, importante ressaltar, que 

a Lei nº 4.014/2014, que criou o PCCS dos profissionais de 

Desenvolvimento Econômico e Social deste município, estabeleceu o 

enquadramento dos servidores com base nas respectivas habilitações e 

tempo de serviço, de forma que quanto à elevação vertical de Nível, há 

que se considerar o interstício de 03 (três) anos, contados de um Nível 

para o outro. Pois bem, quanto à elevação horizontal, o artigo 20 da Lei 

Complementar 4.293/2017 alterou a Lei Complementar 4.014/2014, nos 

seguintes termos: Art. 20. Fica alterado o art. 14 da Lei Municipal 

Complementar 4.014/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 14. As classes são estruturadas segundo os graus de formação 

erigidos para o provimento do cargo de nível elementar, da seguinte forma: 

I - Cargos de ensino elementar em extinção, com enquadramento inicial na 

Classe A: Classe A: Formação em nível de ensino elementar completo; 

Classe B: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de 

educação profissional de nível médio técnico completo com diploma 

devidamente reconhecido pelo MEC; Classe C: Curso de capacitação com 

carga horaria mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada 

com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação 

do órgão; Classe D: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo 

completo, com Diploma/Certificado devidamente reconhecido pelo 

Ministério da Educação – MEC. Assim, a progressão horizontal obedecerá 

à titulação exigida para o respectivo cargo e a progressão vertical a cada 

03 (três) anos. O promovente possui cargo de Auxiliar de 

Desenvolvimento Econômico Social, junto a Secretaria Municipal de Gestão 

Fazendária. Por força da portaria 336/2016, o promovente fora 

enquadrada no Nível 09, Classe C, com efeitos a partir de 01/06/2016. Com 

efeito, requer o seu reenquadramento para Classe D, porquanto já teria 

direito ao referente reenquadramento. A promovente ingressou com 

processo administrativo junto à promovida, sob o n. 550807/18, em 

08/10/2018, requerendo a progressão da Classe C para D, com a 

apresentação de diploma de Curso Superior em Gestão Estratégica do 

Setor Público, datado de 30/11/2017. Pois bem, nos termos do o artigo 20 

da Lei Complementar 4.293/2017, a elevação da classe C para a classe D, 

demanda da comprovação de que o servidor tenha obtido diploma de 

ensino superior completo ou tecnólogo completo. Assim sendo, o 

promovente encontra-se atualmente enquadrado na Classe C, 

preenchendo todos os requisitos legalmente previstos à sua elevação 

para a Classe D, desde 08/10/2018, quando do requerimento 

administrativo. Ressalto que o pedido administrativo deve ser tido como 

marco inicial à elevação para a Classe D, uma vez que a administração 

não tem como ter ciência, de ofício, do término de cursos por parte de 

seus servidores. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar ao 

Município de Várzea Grande a elevação da servidora a Classe D. Devendo 

a elevação horizontal, surtir efeitos para a Classe D a partir de 

08/10/2018. Via de consequência, deve a municipalidade efetuar o 

pagamento das diferenças salariais, com correção monetária, a contar de 

cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da 

Lei nº 9494/97, a contar da citação. Encerro a fase de conhecimento. 

Nesses exatos limites, deve a parte autora apresentar cálculo. 

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 

11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 

9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se e cumpra-se. 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010456-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOS SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010456-42.2019.8.11.0002. Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força do que prescreve o art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. O promovente possui cargo de 

Agente de Saúde Municipal junto a Secretaria de Saúde de Várzea 

Grande, cargo de Ensino médio. O promovente fora enquadrado no Nível 

04, Classe A, por meio da Portaria n. 374/2012, com efeitos a partir de 

10/05/2012. Atualmente, encontra-se enquadrada no Nível 06, Classe A. 

Quanto ao pedido de elevação horizontal, com efeito, o artigo 32, I, da Lei 

nº 3.507/2010, estabelece os interstícios de 03 (três) anos para a 

elevação para a Classe B, e de 02 (dois) anos para as Classes 

subsequentes, de tal modo que, na data do requerimento administrativo, 

em 12/03/2013, o promovente já preenchia o requisito temporal para 

progressão para Classe B, conforme requerido. Ainda, nesta 

oportunidade, a promovente apresentou certificados de cursos de 

aperfeiçoamento, somando mais de 200 horas, datados do ano de 2012. 

Nesse sentido, existe prova de que o autor tenha efetuado o requerimento 

administrativo, através do processo n. 160232/13, datado de 12/03/2013, 

conquanto consta que houve apresentação de documentos, os quais 

existem cópias na presente ação. Assim, evidencia-se que, por ocasião 

do pedido administrativo realizado em 12/03/2013, a requerente preenchia 

todos os requisitos legalmente previstos à sua elevação para a Classe B. 

Ressalto que o pedido administrativo deve ser tido como marco inicial à 

elevação para a Classe B, uma vez que a administração não tem como ter 

ciência, de ofício, do término de cursos por parte de seus servidores. 

Ainda, verifica-se nos autos, que houve outro requerimento administrativo 

para concessão de elevação para a Classe C, através do processo n. 

590244/19, em 16/04/2019, momento em que mais uma vez preenchia os 

requisitos legais de tempo, bem como, apresentou diploma de Ensino 

Superior. Devendo o pedido administrativo ser tido como marco inicial para 

à elevação para a Classe C. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para 

determinar ao Município de Várzea Grande a elevação da servidora à 

Classe B, a partir de 12/03/2013, bem como à Classe C, devendo surtir 

efeitos a partir de 16/04/2019. Via de consequência, deve a 

municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais, com 

correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros 

de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação. 

Encerro a fase de conhecimento. Nesses exatos limites, deve a parte 

autora apresentar cálculo. Desnecessidade de reexame necessário, por 

força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e 

honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 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. 

Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008700-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL NUNES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008700-95.2019.8.11.0002. Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força do que prescreve o art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 
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Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, importante ressaltar, que 

a Lei nº 3.505/2010, que criou o PCCS dos servidores da educação deste 

município, estabeleceu o enquadramento dos servidores com base nas 

respectivas habilitações e tempo de serviço (art. 77 e incisos), de forma 

que não há que se considerar a totalidade do período laborado para fins 

de novas progressões, mas sim o interstício previsto de uma promoção 

para a outra, a partir da criação do plano de carreiras. Pois bem, a Lei 

Complementar Municipal de nº 3.797/2012, que cuida dos planos de 

carreira dos profissionais da educação básica do município de Várzea 

Grande, dispõe sobre a progressão dos servidores: Art. 18 – A 

progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da 

rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por: I – 

progressão nos níveis; II – promoção nas classes. Art. 19 – A progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro 

dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, 

observando o interstício de três (03) anos. Parágrafo Único – Os níveis de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º – O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º – Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com 

percentual de 2 % (dois pontos percentuais) ao final de cada ano 

acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo Único – As classes de 

promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10. 

Assim, a progressão horizontal carecerá do decorrer de 03 (três) anos, a 

contar da promoção anterior, cumulado com nova habilitação profissional 

comprovada e a progressão vertical a cada 03 (três) anos. O promovente 

possui cargo de Técnico Administrativo Educacional, junto a Secretaria de 

Educação de Várzea Grande, cargo de nível médio. Por força da portaria 

027/2014, o promovente fora enquadrado no Nível 07, Classe A, com 

efeitos retroativos ao mês de novembro/2013. Com efeito, requer o seu 

reenquadramento para nível 09, porquanto já teria direito. Dessa forma, no 

que tange à progressão vertical, evidencia-se que, por se tratar de 

progressão automática, já faz jus ao reenquadramento para o nível 08, 

desde novembro de 2016 e para o nível 09, desde novembro de 2019. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar ao Município de Várzea 

Grande a elevação do servidor ao Nível 09, devendo a elevação para o 

nível 08 contar de novembro/2016 e para o nível 09, desde 

novembro/2019. Via de consequência, deve a municipalidade efetuar o 

pagamento das diferenças salariais, com correção monetária, a contar de 

cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da 

Lei nº 9494/97, a contar da citação. Encerro a fase de conhecimento. 

Nesses exatos limites, deve a parte autora apresentar cálculo. 

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 

11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 

9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se e cumpra-se. 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007431-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATALINA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007431-21.2019.8.11.0002. Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força do que prescreve o art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, importante ressaltar, que 

a Lei nº 3.505/2010, que criou o PCCS dos servidores da educação deste 

município, estabeleceu o enquadramento dos servidores com base nas 

respectivas habilitações e tempo de serviço (art. 77 e incisos), de forma 

que não há que se considerar a totalidade do período laborado para fins 

de novas progressões, mas sim o interstício previsto de uma promoção 

para a outra, a partir da criação do plano de carreiras. Pois bem, a Lei 

Complementar Municipal de nº 3.797/2012, que cuida dos planos de 

carreira dos profissionais da educação básica do município de Várzea 

Grande, dispõe sobre a progressão dos servidores: Art. 18 – A 

progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da 

rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por: I – 

progressão nos níveis; II – promoção nas classes. Art. 19 – A progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro 

dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, 

observando o interstício de três (03) anos. Parágrafo Único – Os níveis de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º – O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º – Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com 

percentual de 2 % (dois pontos percentuais) ao final de cada ano 

acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo Único – As classes de 

promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10. 

Assim, a progressão horizontal carecerá do decorrer de 03 (três) anos, a 

contar da promoção anterior, cumulado com nova habilitação profissional 

comprovada e a progressão vertical a cada 03 (três) anos. O promovente 

possui cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de 

Educação de Várzea Grande. Por força da portaria 027/2014, o 

promovente fora enquadrado no Nível 04, Classe B, com efeitos 

retroativos ao mês de novembro/2013. Com efeito, requer o seu 

reenquadramento para nível 06, porquanto já teria quinze anos de 

serviços prestados. Dessa forma, no que tange à progressão vertical, 

evidencia-se que, por se tratar de progressão automática, já faz jus ao 

reenquadramento para o nível 05, desde novembro de 2016 e para o nível 

06, desde novembro de 2019. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para 

determinar ao Município de Várzea Grande a elevação do servidor ao Nível 

06, devendo a elevação para o nível 05 contar de novembro/2016 e para o 

nível 06, desde novembro/2019. Via de consequência, deve a 

municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais, com 

correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros 

de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação. 
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Encerro a fase de conhecimento. Nesses exatos limites, deve a parte 

autora apresentar cálculo. Desnecessidade de reexame necessário, por 

força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e 

honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 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. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008346-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA MARIA DE AGUIAR BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - 006.379.521-38 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008346-70.2019.8.11.0002. Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força do que prescreve o art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, importante ressaltar, que 

a Lei nº 4.014/2014, que criou o PCCS dos profissionais de 

Desenvolvimento Econômico e Social deste município, estabeleceu o 

enquadramento dos servidores com base nas respectivas habilitações e 

tempo de serviço, de forma que quanto à elevação vertical de Nível, há 

que se considerar o interstício de 03 (três) anos, contados de um Nível 

para o outro. Pois bem, quanto à elevação horizontal, o artigo 19 da Lei 

Complementar 4.293/2017 alterou a Lei Complementar 4.014/2014, nos 

seguintes termos: Art. 19. Fica alterado o art. 12 da Lei Municipal 

Complementar 4.014/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 12. Cargos de Nível médio ou médio técnico com enquadramento inicial 

na Classe A: Classe A: Formação em nível médio completo ou de curso de 

educação profissional de nível médio técnico completo com diploma 

devidamente reconhecido pelo MEC. Classe B: Curso de capacitação com 

carga horária mínima de 200 horas, podendo ser fracionada com carga 

horaria de 20 horas, na área do cargo/atuação do órgão; Classe C: 

Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com 

diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura – 

MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário; Classe 

D: uma pós graduação latu sensu, com carga horária mínima de 360 horas. 

Assim, a progressão horizontal obedecerá à titulação exigida para o 

respectivo cargo e a progressão vertical a cada 03 (três) anos. O 

promovente possui cargo de Agente Administrativo, junto a Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Várzea Grande. Por força da portaria 

336/2016, o promovente fora enquadrado no Nível 09, Classe C, com 

efeitos a partir de 01/06//2016. Com efeito, requer o seu reenquadramento 

para Nível 10, Classe D, porquanto já teria 27 anos de serviços prestados, 

e teria feito requerimento administrativo, juntando Certificado de Pós 

Graduação. Pois bem, nos termos do o artigo 19 da Lei Complementar 

4.293/2017, a elevação da classe C para a classe D, demanda da 

comprovação de que o servidor tenha obtido diploma de pós-graduação, 

com carga horaria mínima de 360 horas. Com efeito, a reclamante 

apresentou diploma de especialização em Educação, Diversidade e 

Cidadania, realizado perante a FAEL – Faculdade Educacional da Lapa, 

datado de 16 de maio de 2018. Assim, evidencia-se que, por ocasião do 

pedido administrativo realizado através do processo n. 561322/18, em 

05/12/2018, a requerente preenchia todos os requisitos legalmente 

previstos à sua elevação para a Classe D. Ressalto que o pedido 

administrativo deve ser tido como marco inicial à elevação para a Classe 

D, uma vez que a administração não tem como ter ciência, de ofício, do 

término de pós-graduação por parte de seus servidores. Dessa forma, no 

que tange à progressão vertical, evidencia-se que, por se tratar de 

progressão automática, já faz jus ao reenquadramento para o nível 10, 

desde 01/06/2019. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar ao 

Município de Várzea Grande a elevação da servidora ao Nível 10, Classe 

D, devendo a elevação horizontal surtir efeitos a partir de 05/12/2018 , e a 

elevação de nível contar de 01/06/2019. Via de consequência, deve a 

municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais, com 

correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros 

de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação. 

Encerro a fase de conhecimento. Nesses exatos limites, deve a parte 

autora apresentar cálculo. Desnecessidade de reexame necessário, por 

força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e 

honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 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. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002265-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002265-76.2017.8.11.0002. Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força do que prescreve o art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. O promovente possui cargo de 

Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Saúde de Várzea 

Grande, cargo de Ensino elementar em extinção por força da promulgação 

da Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010. Ainda por foça da mesma 

lei, mais especificamente artigos 65 e 66, o promovente fora enquadrado 

no Nível 06, Classe C, com efeitos a partir de 30/04/2011 e efeitos 

financeiros a partir de 01/05/2011. O promovente requer através da 

presente ação o reenquadramento funcional na Classe E, e no Nível 08, e 

a consequente condenação do promovido ao ressarcimento dos valores 

devidos decorrentes do reenquadramento. A partir desse momento, 

inicia-se a contagem do prazo à elevação vertical, cujos critérios, nos 

termos do art. 35, I e II da lei acima citada, são a decorrência do interstício 

de 03 anos entre os padrões e a obtenção de média tido como satisfatória 

em cada avaliação ocorrida no período. Assim, uma vez que a promovente 

foi enquadrada no Nível 06 em abril de 2011, fez jus ao reenquadramento 

para o Nível 07, desde abril de 2014, e para o Nível 08, desde abril de 

2017, e consequentemente às diferenças salarias de cada Nível durante 

esses períodos. Quanto ao pedido de elevação horizontal, com efeito, o 

artigo 32, I, da Lei nº 3.507/2010, estabelece interstício mínimo de 02 (dois) 

anos, à elevação para as classes acima da B, de tal modo que o primeiro 

requerimento administrativo com apresentação de documentos para 

analise da progressão ocorreu em 17/07/2015. Assim, evidencia-se que, 

por ocasião do pedido administrativo realizado em 17/07/2015, a 

requerente preenchia todos os requisitos legalmente previstos à sua 

elevação para a Classe D. Ressalto que o pedido administrativo deve ser 

tido como marco inicial à elevação para a Classe D, uma vez que a 

administração não tem como ter ciência, de ofício, do término de cursos 

por parte de seus servidores. Ainda, houve novo pedido administrativo 

para elevação da Classe D para a Classe E, em 05/12/2016, contudo, 

apesar de ter apresentado Certificado de Curso de Ensino Superior, a 
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promovente não preenchia o requisito temporal para a elevação, de tal 

forma que é necessário o interstício mínimo de 02 (dois) anos de uma 

Classe para outra. Motivo pelo qual, a elevação para a Classe E, deve ter 

como marco inicial a data de 17/07/2017. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

para determinar ao Município de Várzea Grande a elevação da servidora à 

Classe E, Nível 08. Devendo a elevação horizontal para a Classe D surtir 

efeitos a partir de 17/07/2015, e para a Classe E a partir de 17/07/2017, e 

a elevação para o Nível 07 a contar de 30/04/2014 e para o Nível 08, 

desde 30/04/2017. Via de consequência, deve a municipalidade efetuar o 

pagamento das diferenças salariais, com correção monetária, a contar de 

cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da 

Lei nº 9494/97, a contar da citação. Encerro a fase de conhecimento. 

Nesses exatos limites, deve a parte autora apresentar cálculo. 

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 

11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 

9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se e cumpra-se. 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011673-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANDICE CASTRO DE BARROS TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011673-23.2019.8.11.0002. Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força do que prescreve o art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da promulgação da Lei 

Complementar Municipal nº 3.507/2010, mais especificamente artigos 65 e 

66, o autor fora enquadrado no Nível 01, Classe A, com efeitos a partir de 

30/04/2011 e efeitos financeiros a partir de 01/05/2011. A partir desse 

momento, reinicia-se a contagem do prazo à elevação vertical, cujos 

critérios, nos termos do art. 35, I e II da lei acima citada, são a decorrência 

do interstício de 03 anos entre os padrões e a obtenção de média tido 

como satisfatória em cada avaliação ocorrida no período. Assim, uma vez 

que a promovente foi enquadrada no nível 01 em 30/04/2011, quando da 

proposição da presente demanda, haviam decorrido somente 02 

interstícios, de modo que faz jus ao Nível 02, a partir de 30/04/2014, e ao 

Nível 03 a partir de 30/04/2017, e consequentemente às diferenças 

salarias a partir desse período. Quanto ao pedido de elevação horizontal, 

com efeito, o artigo 32, I, da Lei nº 3.507/2010, estabelece interstício 

mínimo de 03 (três) anos para à elevação para a Classe B, e 02 (dois) 

anos, para elevação as classes acima da B, de tal modo que quando do 

requerimento administrativo, a promovente já preenchia o requisito 

temporal para progressão para classe B, conforme requerido. Nesse 

sentido, existe prova de que o autor tenha efetuado o requerimento 

administrativo, através do processo n. 437904/17, datados de 16/03/2017. 

Assim, evidencia-se que, por ocasião do pedido administrativo realizado 

em 16/03/2017, a requerente preenchia todos os requisitos legalmente 

previstos à sua elevação para a Classe B, conforme requerido. Ressalto 

que o pedido administrativo deve ser tido como marco inicial à elevação 

para a Classe B, uma vez que a administração não tem como ter ciência, 

de ofício, do término de cursos por parte de seus servidores. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, para determinar ao Município de Várzea Grande a 

elevação da servidora à Classe B, Nível 03, devendo a elevação horizontal 

surtir efeitos a partir de 16/03/2017, e a elevação vertical, para o nível 02 

a contar de 30/04/2014, e para o Nível 03 a partir de 30/04/2017. Via de 

consequência, deve a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças 

salariais, com correção monetária, a contar de cada inadimplemento 

obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a 

contar da citação. Encerro a fase de conhecimento. Nesses exatos limites, 

deve a parte autora apresentar cálculo. Desnecessidade de reexame 

necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem 

custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 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. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000808-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BRUEHMUELLER ALE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL LACERDA LIMA OAB - MT0014160S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000808-72.2018.8.11.0002. Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força do que prescreve o art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da portaria 007/2015 e lei 

complementar n. 3959/2013, a parte promovente foi enquadrada na Classe 

A, Nível 01, com efeitos financeiros a partir de janeiro de 2015. A partir 

desse momento, reinicia-se a contagem do prazo à elevação vertical, 

cujos critérios, nos termos do art. 35, I e II da lei acima citada, são a 

decorrência do interstício de 03 anos entre os padrões e a obtenção de 

média tido como satisfatória em cada avaliação ocorrida no período. 

Assim, uma vez que a promovente foi enquadrada no Nível 01 em janeiro 

de 2015, quando da proposição da presente demanda, haviam decorrido 

somente 01 interstícios, de modo que faz jus ao Nível 02, a partir de janeiro 

de 2018, e consequentemente às diferenças salarias a partir desse 

período. Quanto ao pedido de elevação horizontal, com efeito, o artigo 15, 

II, da Lei nº 3.959/2013, o promovido juntou aos autos no ID 26758813 

cópia do requerimento administrativo n. 424249/17, de 18/01/2017, 

constando parecer de comissão que aprova a elevação para Nível 02, 

Classe D, dessa forma fazendo jus a progressão para Classe D. Assim, 

evidencia-se que, por ocasião do pedido administrativo realizado em 

18/01/2017, a requerente preenchia todos os requisitos legalmente 

previstos à sua elevação para a Classe D, conforme requerido. Ressalto 

que o pedido administrativo deve ser tido como marco inicial à elevação 

para a Classe D, uma vez que a administração não tem como ter ciência, 

de ofício, do término de cursos por parte de seus servidores. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, para determinar ao Município de Várzea Grande a 

elevação da servidora à Classe D, Nível 02, devendo a elevação horizontal 

surtir efeitos a partir de 18/01/2017, e a elevação vertical, para o nível 02 

a contar de janeiro de 2018. Via de consequência, deve a municipalidade 

efetuar o pagamento das diferenças salariais, com correção monetária, a 

contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do 

art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação. Encerro a fase de 

conhecimento. Nesses exatos limites, deve a parte autora apresentar 

cálculo. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe 

o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 

9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se e cumpra-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 493 de 622



a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011148-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011148-41.2019.8.11.0002. Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força do que prescreve o art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, importante ressaltar, que 

a Lei nº 4.014/2014, que criou o PCCS dos profissionais de 

Desenvolvimento Econômico e Social deste município, estabeleceu o 

enquadramento dos servidores com base nas respectivas habilitações e 

tempo de serviço, de forma que quanto à elevação vertical de Nível, há 

que se considerar o interstício de 03 (três) anos, contados de um Nível 

para o outro. Pois bem, quanto à elevação horizontal, o artigo 19 da Lei 

Complementar 4.293/2017 alterou a Lei Complementar 4.014/2014, nos 

seguintes termos: Art. 19. Fica alterado o art. 12 da Lei Municipal 

Complementar 4.014/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 12. Cargos de Nível médio ou médio técnico com enquadramento inicial 

na Classe A: Classe A: Formação em nível médio completo ou de curso de 

educação profissional de nível médio técnico completo com diploma 

devidamente reconhecido pelo MEC. Classe B: Curso de capacitação com 

carga horária mínima de 200 horas, podendo ser fracionada com carga 

horaria de 20 horas, na área do cargo/atuação do órgão; Classe C: 

Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com 

diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura – 

MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário; Classe 

D: uma pós graduação latu sensu, com carga horária mínima de 360 horas. 

Assim, a progressão horizontal obedecerá à titulação exigida para o 

respectivo cargo e a progressão vertical a cada 03 (três) anos. O 

promovente possui cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico 

Social, à disposição da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande. 

Por força da portaria 336/2016, o promovente fora enquadrado no Nível 

02, Classe A, com efeitos a partir de 01/06/2016. Com efeito, requer o seu 

reenquadramento para Nível 03, Classe D, porquanto já teria direito ao 

referente reenquadramento. A promovente ingressou com dois processos 

administrativos junto à promovida, o primeiro sob o n. 409794/16, em 

01/11/2016, requerendo a progressão da Classe A para B, com a 

apresentação de diploma de nível superior, junto ao Instituto Cuiabá de 

Ensino e cultura - ICEC, datado de 01 de agosto de 2016. E o segundo 

requerimento, através de processo n. 547170/18, em 18/09/2018, 

requerendo o reenquadramento para a Classe D, apresentando 

pós-graduação, já que a Lei Complementar 4.293/2017, alterou a Lei 

Complementar 4.014/2014. Pois bem, nos termos do o artigo 19 da Lei 

Complementar 4.293/2017, a elevação da classe C para a classe D, 

demanda da comprovação de que o servidor tenha obtido diploma de 

pós-graduação, com carga horaria mínima de 360 horas. Com efeito, a 

reclamante apresentou diploma de Pós Graduação, realizado junto a 

Faculdade Afirmativo, datado de 10 de maio de 2018. Contudo, a 

promovente encontra-se atualmente enquadrada na Classe A, 

preenchendo todos os requisitos legalmente previstos à sua elevação 

para a Classe B, desde 01/11/2016 quando do requerimento 

administrativo, porém não há possibilidade da progressão posterior 

diretamente para a Classe D, vez que necessário preencher o requisito 

temporal de 03 (três) anos de uma Classe para outra. Dessa forma, 

mesmo que a promovente possua titulação acima da exigida para a classe 

imediatamente superior a Classe B, deve obedecer ao requisito temporal, 

sendo impossível a progressão horizontal “per saltum” para a Classe D. 

Assim, evidencia-se que, por ocasião do pedido administrativo realizado 

através do processo n. 409794/16, em 01/11/2016, a requerente deve ser 

enquadrada na Classe B, e posteriormente ser enquadrada na Classe C, a 

partir de 01/11/2019, quando completados os 03 (três) anos de uma 

Classe para outra. Ressalto que o primeiro pedido administrativo deve ser 

tido como marco inicial à elevação para a Classe B, uma vez que a 

administração não tem como ter ciência, de ofício, do término de cursos 

por parte de seus servidores. No que tange à progressão vertical, 

observa-se de sua ficha funcional, que por força da portaria 731/2019, o 

promovente fora enquadrado no Nível 03, com efeitos a partir de 

01/07/2019, o que deve ser mantido. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para 

determinar ao Município de Várzea Grande a elevação da servidora ao 

Nível 03, Classe C. Devendo a elevação horizontal surtir efeitos para a 

Classe B a partir de 01/11/2016, e para a Classe C, a partir de 01/11/2019, 

e quanto à elevação de Nível, deve manter-se obedecendo a portaria 

731/2019, com efeitos a contar de 01/07/2019. Via de consequência, deve 

a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais, com 

correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros 

de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação. 

Encerro a fase de conhecimento. Nesses exatos limites, deve a parte 

autora apresentar cálculo. Desnecessidade de reexame necessário, por 

força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e 

honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 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. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010658-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DE OLIVEIRA UNTAR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010658-19.2019.8.11.0002. INTERESSADO: CREUZA DE OLIVEIRA 

UNTAR REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei nº 9099/95. Fundamento e decido. 

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Anoto que, embora regularmente 

citada, a requerida não apresentou a contestação. No entanto, não se 

aplicam, ao presente caso, os efeitos da revelia, ante os direitos 

indisponíveis do ente público (art. 345, II, do CPC). O Mato Grosso Saúde é 

uma autarquia pública, vinculada ao Estado de Mato Grosso, sob a 

supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, com o 

escopo de ofertar aos servidores do Estado assistência à saúde com 

baixo custo para os beneficiados. O custeio de sua manutenção ocorre 

por meio de pagamento, via desconto no subsídio dos beneficiados, sem 

qualquer intento de obter lucro ou empreender de forma ativa no mercado. 

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu posicionamento 

pela não incidência das regras previstas no Código de Defesa do 

Consumidor nos planos de fechados de autogestão, uma vez que os 

custos são suportados pelos demais beneficiados (demais servidores 
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afiliados), diferentemente do que ocorre com os planos de saúde 

privados. Inclusive, é esse o texto da Súmula 608 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 608 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de 

autogestão. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE DE 

AUTOGESTÃO - NORMA OU RESOLUÇÃO RESTRITIVA DE COBERTURA 

OU RESSARCIMENTO DE EVENTOS - POSSIBILIDADEE NÃO-ABUSIVIDADE 

- RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Os planos de autogestão, em geral, 

são administrados paritariamente e no seu conselho deliberativo ou de 

administração há representantes do órgão ou empresa instituidora e dos 

associados ou usuários. O objetivo desses planos fechados é baratear o 

custo, tendo em vista que não visam o lucro e evitam despesas da 

intermediação. II - Nos planos de saúde fechados, a mensalidade dos 

associados é um percentual da remuneração, criando um sistema solidário 

entre os participantes, pois, quem tem maior salário, contribui com mais 

para o todo, e o custo adicional por dependentes é menor, sendo que em 

algumas caixas de assistência não há cobrança adicional por dependente. 

III - A questão ultrapassa a aplicação ou não do Código de Defesa do 

Consumidor. Nos planos de autogestão, os regulamentos e normas 

restritivas que buscam a proteção do equilíbrio atuarial e mensalidades de 

custo menor, não podem ser vistas como cláusulas contratuais abusivas. 

A relação jurídica desses planos tem peculiaridades, seja na sua 

constituição, administração, obtenção de receitas e forma de associar-se, 

completamente diferentes dos contratos firmados com empresas que 

exploram essa atividade no mercado e visam o lucro. A Lei dos planos de 

saúde dá tratamento diferenciado a essa modalidade (Lei 9.656/98 - art. 

10, § 3º). IV - O tratamento legal a ser dado na relação jurídica entre os 

associados e os planos de saúde de autogestão, os chamados planos 

fechados, não pode ser o mesmo dos planos comuns, sob pena de se 

criar prejuízos e desequilíbrios que, se não inviabilizarem a instituição, 

acabarão elevando o ônus dos demais associados, desrespeitando 

normas e regulamentos que eles próprios criaram para que o plano desse 

certo. Os associados que seguem e respeitam as normas do plano, 

arcarão com o prejuízo, pois a fonte de receita é a contribuição dos 

associados acrescida da patronal ou da instituidora. V - Portanto, as 

restrições de cobertura ou de ressarcimento a eventos nos planos de 

autogestão não violam princípios do Código de Defesa do Consumidor. VI - 

Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1121067 PR 2009/0018858-4, 

Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 21/06/2011, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2012) Nada obstante a 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a boa-fé figura como 

cláusula geral no Código Civil Brasileiro, com expressa aplicação às 

relações contratuais, nos termos do artigo 422 do referido diploma. Art. 

422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 

Nesse contexto, havendo a parte autora protocolado pedido de revisão da 

coparticipação referente ao mês de junho/2019, não cabia à autarquia 

bloquear administrativamente a fruição do plano de saúde pela pendência 

de pagamento da fatura objurgada, mormente sem notificar a segurada 

previamente, em respeito ao princípio da boa-fé contratual, notadamente 

por força do princípio da dignidade da pessoa humana, um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da Constituição 

Federal). A ausência de prévia notificação, por si só, conduz à surpresa 

quanto ao bloqueio administrativo em momento de extrema vulnerabilidade, 

qual seja, em situação de necessidade de atendimento médico. 

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO 

APLICAÇÃO DO CDC. SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO SEM 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DA PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICO - HOSPITALAR. DANOS MORAIS. 1- A ausência de 

comprovação da notificação prévia do consumidor enseja o 

restabelecimento do contrato de assistência à saúde, cancelado 

unilateralmente pela Operadora sem a observância das normas afetas ao 

tema. 2- Submissão dos consumidores a percalços desnecessários, 

inclusive, deixando-os sem cobertura médico-hospitalar, surgindo, para a 

ré/apelante, o dever indenizatório a título de danos morais. 3- Quantum 

indenizatório (R$ 5.000,00) arbitrado dentro dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. 4 - Recursos desprovidos. (TJ-RJ - 

APL: 01716684120178190001, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA 

MONTENEGRO, Data de Julgamento: 21/05/2019, DÉCIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL) Ademais, o artigo 757 do Código Civil estabelece: Art. 

757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a 

pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Nesse contexto, a 

autarquia reclamada continuou realizando o desconto das mensalidades, 

bem como a beneficiada adimpliu com as faturas das coparticipações dos 

meses seguintes, ou seja, a MT-Saúde recebeu o prêmio, de modo que lhe 

cabia manutenção da segurada (seguro saúde). Nosso Código Civil adotou 

a teoria dualista das obrigações, de modo que, cumprida a obrigação 

originária pelo devedor (schuld), nesse caso materializada no pagamento 

do prêmio, cumpriria à outra parte da obrigação ser civilmente responsável 

pela contraprestação (haftung), in casu, disponibilização do serviço. Em 

suma, há que se entender que a rescisão/suspensão unilateral do 

contrato não pode ocorrer, tanto mais que fundamentada em 

inadimplemento de fatura cuja legitimidade se discutia e sem a devida 

notificação da parte prejudicada, sob pena de afronta ao princípio da 

boa-fé contratual. O dano moral, na presente hipótese, é insofismável, 

uma vez que a parte requerente restou desassistida em momento de 

extrema vulnerabilidade (necessidade médica), não se podendo olvidar o 

fato de que a requerente é idosa e se encontra em tratamento regular de 

moléstia grave, ou seja, o cuidado para com a saúde deve ser observado 

com especial atenção, havendo comprovado a negativa de acesso à sua 

medicação de uso contínuo por 3 (três) vezes distintas, somente logrando 

êxito em obtê-la após provimento judicial. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE 

ATENDIMENTO - SUSPENSÃO UNILATERAL POR FALTA DE PAGAMENTO 

- FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANO 

MORAL - VALOR DO QUANTUM - RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme é a orientação jurisprudencial, a 

resolução ou suspensão do contrato de plano de saúde, decorrente da 

alegação de inadimplemento, exige a inequívoca comprovação da 

notificação prévia feita pela operadora do plano de saúde ao usuário - art. 

13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. A suspensão unilateral do 

contrato pela operadora do plano de saúde acarreta consequências mais 

graves que meros transtornos ou aborrecimento, o que caracteriza o dano 

moral e o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais 

deve ser razoável e levar em conta tanto a capacidade econômica do 

ofensor quanto as condições do ofendido, bem como observar o princípio 

da razoabilidade. (TJ-MT - APL: 00373733720158110041180972018 MT, 

Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 

11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

13/07/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO 

INJUSTIFICÁVEL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE 

IPSA – QUANTUM FIXADO EM R$8.000,00 – VALOR PROPORCIONAL E 

RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora o contrato 

de plano de saúde tenha sido celebrado entre a parte apelada e a 

empresa Unimed Cascavel - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, esta 

pertence ao mesmo grupo econômico da apelante, denominado “UNIMED”, 

logo, há que se observar a solidariedade existente. 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. (TJ-MT - APL: 

00139083320148110041382272018 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 29/08/2018, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/09/2018) À ponderação entre o 

ocorrido e a lesão moral vivenciada pela autora, entendo que o valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), atende ao princípio da razoabilidade, bem como 

responde ao necessário caráter pedagógico do instituto. No que tange à 

declaração de inexigibilidade da dívida no valor de R$ 690,00, referente à 

internação dos dias 12/03/2019 a 04/04/2019, não reconhecida pela 

demandante, verifico que, ainda que a inexistência da referida internação 

seja alegação unilateral, não fora refutada pelo requerido, que quedou-se 

inerte quando oportunizado o exercício da defesa. In casu, tratando-se de 

prova de fato negativo, impossível para a parte autora, cabia à MT-Saúde 

comprovar a ocorrência das internações, ônus do qual não se 

desincumbiu. Assim, pertinentes as orientações de Fredie Didier Jr., Paula 

Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira em seu Curso de Direito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 495 de 622



Processual Civil dedicado ao estudo da teoria da prova (v. 2, 2017, p. 

127): As regras do ônus da prova, em sua dimensão objetiva, não são 

regras de procedimento, não são regras que estruturam o processo. São 

regras de juízo, isto é, regras de julgamento: conforme se viu, orientam o 

juiz quando há um non liquet em matéria de fato – vale observar que o 

sistema não determina quem deve produzir a prova, mas sim quem 

assume o risco caso ela não se produza. Dessa forma, não havendo 

comprovação das internações referidas, a declaração de inexigibilidade 

do débito se impõe. Acresço que a presente decisão somente se refere 

às internações reputadas inocorridas pela parte autora, cuja 

coparticipação totaliza R$ 690,00, uma vez que, quanto a internação de 1 

(um) dia, na data de 12/03/2019, sua realização é afirmada na própria 

exordial, sendo exigível o débito relativo à respectiva coparticipação, no 

valor de R$ 30,00. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, para declarar a 

inexigibilidade do débito de R$ 690,00, referente a supostas internações 

entre os dias 12/03/2019 a 04/04/2019, devendo ser refaturada a 

cobrança do mês de junho/2019, bem como para condenar a autarquia 

requerida ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

pelos danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta 

decisão, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a partir do 

dano (Tema 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de 

conhecimento. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que 

dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. AMINI 

HADDAD CAMPOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009204-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DE LIMA FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009204-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ODAIR DE LIMA FORTES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9099/95. Fundamento e decido. 

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. O ponto nodal da presente celeuma 

consiste em verificar se renovações sucessivas de contrato temporário 

para com a Fazenda Pública (termo tomado em ampla acepção) geram 

nulidade da contratação, bem como direito à percepção das férias, terço 

constitucional e 13º salário. Inicialmente, cumpre destacar que, não nos 

deparamos, na presente hipótese, com situação regida pela Consolidação 

das Leis do Trabalho. É que a Lei Municipal 1.164/91, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, no art. 

2º, estabelece regime jurídico único estatutário para os servidores, de tal 

forma que o vínculo estabelecido é institucional-estatutário e não 

contratual-empregatício. Assim, evidencia-se que o servidor é ocupante 

de cargo público, e não de emprego público in stricto sensu, ocupado 

exclusivamente por empregados públicos, cuidando o Direito do Trabalho 

somente da segunda categoria. “O direito do trabalho não se ocupa da 

normatização e tutela de qualquer tipo de relação jurídica que tenha por 

objeto o trabalho, ou seja, não tem por propósito qualquer tipo de relação 

de trabalho. Tal ramo do Direito tutela um tipo específico de relação de 

trabalho, a qual consiste na relação de emprego. Por conseguinte, o Direito 

do Trabalho será aplicado à Administração Pública quando o ente público 

estabelecer com o trabalhador uma relação jurídica de natureza 

empregatícia, ou seja, quando o vínculo empregatício corresponder à 

ocupação de emprego público.”[1] ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ENTE PÚBLICO. NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO 

EM COMISSÃO. REGIME ESTATUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA (CLT). FGTS, TRCT, MULTA, AVISO PRÉVIO. 

IMPROCEDÊNCIA. - Havendo o autor sido nomeado para o exercício de 

cargo comissionado, o vínculo estabelecido com o ente público deu-se sob 

a égide do direito público, regido pelo regime estatutário local, não incidem 

as regras da legislação trabalhista (CLT), sendo inexigíveis aviso prévio, 

multas e FGTS. (TJMG, AC 10245110181287001 MG, Rel. Alberto Vilas 

Boas, 1ª Câmara Cível, j. 28/01/2014, p. 06/02/2014). Tal digressão se 

presta não só à exata delimitação do vínculo estabelecido entre as partes. 

Imprescindível também, para fins de verificação da legislação a ser 

empregada no caso concreto, in casu, o Estatuto dos Servidores do 

Município de Várzea Grande, extirpando-se, por completo, a aplicabilidade 

das normas dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho. Pois bem, o 

artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, 

dispõe que a investidura em cargo ou emprego público carece de 

aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a depender 

complexidade e natureza do cargo ou emprego.[2] Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; Exceção 

se faz ao cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, nos 

termos da normativa acima colacionada e à contratação temporária, para 

atender necessidade de excepcional interesse público, nos termos do 

inciso IX do mesmo artigo, conforme segue: IX - a lei estabelecerá os 

casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público; Não se pode olvidar, também, 

a disposição do inciso I do artigo 37, no sentido de que a contratação 

deverá respeitar a forma estabelecida na Lei, in verbis: I - os cargos, 

empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei; Nesse contexto, a Lei Municipal nº 

1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, 

das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Várzea 

Grande), dispõe em seus artigos 244 e 245: Art. 244. Para atender as 

necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser 

efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante 

contrato de locação de serviços. Art. 245. Consideram-se como de 

necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações 

que visem a: I – combater surtos epidêmicos; II – fazer recenseamento; III – 

atender situações de calamidade pública; IV – substituir ou admitir 

professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do 

magistério; V – permitir a execução de serviço por profissional de notória 

especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e 

tecnológica; VI – atender a outras situações de urgência que vierem a ser 

definidas em lei. §1º - as contratações de que trata este artigo terão 

dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de seis meses, 

exceto nas hipóteses dos incisos III e IV, cujo prazo máximo será de doze 

meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de vinte e quatro meses 

prazos esses improrrogáveis. §2º - O recrutamento será feito mediante 

processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de 

grande circulação, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV. No mesmo 

sentido, prescreve a Lei Municipal n. 2.613/2003: Art. 2º. Considera-se 

necessidade temporária e excepcional no âmbito do município: I – 

assistência às situações de calamidade pública; II – combate a surtos 

endêmicos; III – admissão de professor substituto ou professor visitante; 

IV – qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público: 

a) Limpeza pública; b) construções públicas; c) serviços na área de 

saúde; d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços 

públicos nas secretarias municipais; V – atender programas sociais 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 

Social; VI – atender programas culturais itinerantes; VII – atender 

programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos 

congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com 

repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Art. 4º. As 

contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser 

prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos 

máximos: I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II – até 

doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º, III – até dois anos, nos 

casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º. Destarte, no presente caso, 

evidencia-se que o contrato da parte reclamante fora renovado 

sucessivas vezes, restando patente sua nulidade, por afronta ao que 
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dispõe o artigo 37, II, da CRFB. Quanto aos direitos do trabalhador 

temporário, na hipótese de contratação alicerçada em contrato nulo, o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

705.140/RS (Tema 916 STF), submetido ao regime de repercussão geral, 

firmou posicionamento no sentido de que as contratações ilegítimas não 

geram efeitos jurídicos válidos, de modo a gerar direito somente ao 

recebimento do salário e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, excluídas as demais garantias, como férias, terço de 

férias e 13º Salário. Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) Acresço que a 

ratio decidendi se amolda com perfeição à hipótese, uma vez que os 

pleitos, ora requeridos, foram objeto do RE acima colacionado. Com efeito, 

o artigo 927 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 927. Os juízes e os 

tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula 

vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou 

de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 

Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal 

de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou 

do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Assim, nos termos do 

inciso II, do artigo 927, o precedente do Supremo Tribunal Federal deve ser 

observado. Inclusive, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

em respeito ao caráter vinculante do precedente, passou a adotar este 

posicionamento, conforme segue: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – RECEBIMENTO DE TERÇO 

CONSTITUCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE – 

RECEBIMENTO DE FGTS – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS POR 

RESCISÃO DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL – 

INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA.1. É direito do trabalhador não concursado, que teve seu 

contrato declarado nulo, de sacar o depósito concernente ao FGTS. (N.U 

0014685-86.2012.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, 

Publicado no DJE 07/02/2019) Os demais tribunais também passaram à 

adoção do posicionamento da Corte Excelsa. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. 1) A regra da obrigatoriedade do 

concurso público para a contratação no serviço público somente encontra 

exceção nos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração e nos 

contratos para atendimento de uma necessidade temporária de 

excepcional interesse público, razão pela qual sua interpretação é 

restritiva. 2) O contrato administrativo que não observa os requisitos 

instituídos no art. 37, IX, da Constituição Federal é nulo e não gera 

qualquer efeito jurídico válido, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS. Precedentes do STF. 3) Reconhecida a 

nulidade do contrato administrativo, esta prepondera sobre eventuais 

direitos supostamente decorrentes da referida relação jurídica, tais como 

férias, 13º salário e adicional de insalubridade. 4) Recurso não provido. 

(TJ-AP - APL: 00115913420198030001 AP, Relator: Desembargador 

CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 20/02/2020, Tribunal) APELAÇÃO 

CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE MARIANA - CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - RE Nº 

765.320/MG - REPERCUSSÃO GERAL - PEDIDO DE PAGAMENTO DE 

FÉRIAS, HORAS EXTRAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - 

VERBAS NÃO DEVIDAS - RECURSO DESPROVIDO. - O contrato 

temporário válido, firmado nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF/88, 

garante ao contratado o recebimento das verbas devidas ao servidor 

público, constantes no artigo 39, § 3º, da CR/88, por se enquadrar no 

regime jurídico estatutário, ao passo que, nas contratações nulas, na 

esteira da jurisprudência do STF (RE 705140/RS), o contratado faz jus 

apenas a saldo de salário e FGTS, porquanto a avença ilegítima não gera 

efeitos jurídicos válidos. (TJ-MG - AC: 10400130007810001 MG, Relator: 

Wilson Benevides, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 

02/04/2019) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM 

FACE DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE - FÉRIAS 

E TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS INDEVIDAS - PRECEDENTES DO 

STF - SENTENÇA REFORMADA - REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA - 

PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO - DECISÃO UNÂNIME. 1. 

Comprovada a ocorrência de sucessivas renovações do ajuste firmado 

com o Poder Público, é inequívoca a nulidade no caso em apreço dos 

vínculos contratuais a partir do segundo, eis que, extrapolaram os limites 

estabelecidos na Lei Municipal nº 99, de 24 de abril de 2001. 2. Nos termos 

do precedente consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, a 

exigência constitucional de concurso público sobrepõe-se aos direitos 

sociais assegurados pela Constituição da República, e, por isso, a 

contratação irregular não gera quaisquer efeitos jurídicos, salvo o direito à 

percepção dos vencimentos referentes ao período trabalhado e o 

levantamento do valor correspondente ao FGTS. 3. Remessa necessária 

provida por decisão unânime. Prejudicado o apelo voluntário. (TJ-PE - APL: 

4744858 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de 

Julgamento: 17/05/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

08/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE SERVIDOR. VÍNCULO NULO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE 

PRESTADOS. FGTS DEVIDO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º 

SALÁRIO DO PERÍODO LABORADO. AUSÊNCIA DE DIREITO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- Conforme decisão do Pretório Excelso, no julgamento do 

RE 765320/MG, reafirmando a sua jurisprudência para fins de 

repercussão geral, a contratação temporária de pessoal pela 

Administração Pública, realizada em desconformidade com o inc. IX do art. 

37, da CR/88, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, senão o direito 

ao recebimento de saldo de salário e do levantamento dos depósitos 

efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 2- Ao 

servidor contratado à míngua de aprovação em concurso público, para 

exercício de função que não se afigura como excepcional ou temporária, 

ou ainda como de assessoramento, chefia ou direção, há de ser 

reconhecida a nulidade do contrato de prestação de serviços e, em 

consequência, o direito à percepção das verbas relativas ao depósito do 

FGTS, nos termos do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. 3- Em sendo cada 

litigante, em parte, vencedor e vencido na demanda, de rigor o 

reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC. 

4- Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-TO - APL: 

00140288220198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS) Destarte, 

evidenciada a nulidade da contratação, não há que se falar em férias, 

terço de férias e 13º salário. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, para 

declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF), de 2015 em 

diante, e, consequentemente, condenar o requerido ao pagamento do 

valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em razão 

de todo esse período, com correção monetária pela TR até 25.03.2015, 

data a partir da qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora no percentual 

de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da 

nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 

11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 

810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. 

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 

11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 

9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza 
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de Direito [1] NEIVA, Rogério. Direito e Processo do Trabalho Aplicados à 

Administração Pública e Fazenda Pública. 2ª Ed. São Paulo: GEN, 2015, 

p.23. [2] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2015, p. 670.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007768-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIEL PEDRO CORREA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9099/95. Fundamento e decido. 

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar – Prescrição FGTS. No 

julgamento do ARE 709212/DF o Supremo Tribunal Federal firmou 

posicionamento no sentido de que a prescrição à reclamação do FGTS é 

trintenária, quando o início do prazo prescricional se iniciou até 

13.11.2014, passando, a partir daí, a ser quinquenal, o que ocorrer 

primeiro. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA E 

RECURSO ADESIVO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PRESCRIÇÃO 

TRINTENÁRIA PARA RECEBIMENTO FGTS - MODULAÇÃO DE EFEITOS 

ARE 70912/DF - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS 

PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO FGTS – 

REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 596.478/RR E RE 765.320/MG – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - 

APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.[...]A 

modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional 

do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/ TST, pela 

qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso 

em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: 

trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 

13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)” (...) (Apelação / Remessa Necessária 

20779/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, 

Publicado no DJE 12/03/2019) Logo, aplicando-se a regra disposta pelo 

STF, evidencia-se não ter o instituto da prescrição alcançado, sequer 

parcialmente, o direito da parte autora, no que tange ao FGTS. Nessa 

senda, rejeito a preliminar de prescrição. O ponto nodal da presente 

celeuma consiste em verificar se renovações sucessivas de contrato 

temporário para com a Fazenda Pública (termo tomado em ampla acepção) 

geram nulidade da contratação, bem como direito à percepção das férias, 

terço constitucional e 13º salário. Inicialmente, cumpre destacar que, não 

nos deparamos, na presente hipótese, com situação regida pela 

Consolidação das Leis do Trabalho. É que a Lei Municipal 1.164/91, que 

dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea 

Grande, no art. 2º, estabelece regime jurídico único estatutário para os 

servidores, de tal forma que o vínculo estabelecido é 

institucional-estatutário e não contratual-empregatício. Assim, evidencia-se 

que o servidor é ocupante de cargo público, e não de emprego público in 

stricto sensu, ocupado exclusivamente por empregados públicos, 

cuidando o Direito do Trabalho somente da segunda categoria. “O direito 

do trabalho não se ocupa da normatização e tutela de qualquer tipo de 

relação jurídica que tenha por objeto o trabalho, ou seja, não tem por 

propósito qualquer tipo de relação de trabalho. Tal ramo do Direito tutela 

um tipo específico de relação de trabalho, a qual consiste na relação de 

emprego. Por conseguinte, o Direito do Trabalho será aplicado à 

Administração Pública quando o ente público estabelecer com o 

trabalhador uma relação jurídica de natureza empregatícia, ou seja, 

quando o vínculo empregatício corresponder à ocupação de emprego 

público.”[1] ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTE PÚBLICO. 

NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. REGIME 

ESTATUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA (CLT). 

FGTS, TRCT, MULTA, AVISO PRÉVIO. IMPROCEDÊNCIA. - Havendo o autor 

sido nomeado para o exercício de cargo comissionado, o vínculo 

estabelecido com o ente público deu-se sob a égide do direito público, 

regido pelo regime estatutário local, não incidem as regras da legislação 

trabalhista (CLT), sendo inexigíveis aviso prévio, multas e FGTS. (TJMG, 

AC 10245110181287001 MG, Rel. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 

28/01/2014, p. 06/02/2014). Tal digressão se presta não só à exata 

delimitação do vínculo estabelecido entre as partes. Imprescindível 

também, para fins de verificação da legislação a ser empregada no caso 

concreto, in casu, o Estatuto dos Servidores do Município de Várzea 

Grande, extirpando-se, por completo, a aplicabilidade das normas 

dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho. Pois bem, o artigo 37, 

inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que a 

investidura em cargo ou emprego público carece de aprovação em 

concurso público de provas ou provas e títulos, a depender complexidade 

e natureza do cargo ou emprego.[2] Art. 37. A administração pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; Exceção se 

faz ao cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, nos termos 

da normativa acima colacionada e à contratação temporária, para atender 

necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do 

mesmo artigo, conforme segue: IX - a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público; Não se pode olvidar, também, 

a disposição do inciso I do artigo 37, no sentido de que a contratação 

deverá respeitar a forma estabelecida na Lei, in verbis: I - os cargos, 

empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei; Nesse contexto, a Lei Municipal nº 

1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, 

das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Várzea 

Grande), dispõe em seus artigos 244 e 245: Art. 244. Para atender as 

necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser 

efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante 

contrato de locação de serviços. Art. 245. Consideram-se como de 

necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações 

que visem a: I – combater surtos epidêmicos; II – fazer recenseamento; III – 

atender situações de calamidade pública; IV – substituir ou admitir 

professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do 

magistério; V – permitir a execução de serviço por profissional de notória 

especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e 

tecnológica; VI – atender a outras situações de urgência que vierem a ser 

definidas em lei. §1º - as contratações de que trata este artigo terão 

dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de seis meses, 

exceto nas hipóteses dos incisos III e IV, cujo prazo máximo será de doze 

meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de vinte e quatro meses 

prazos esses improrrogáveis. §2º - O recrutamento será feito mediante 

processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de 

grande circulação, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV. No mesmo 

sentido, prescreve a Lei Municipal n. 2.613/2003: Art. 2º. Considera-se 

necessidade temporária e excepcional no âmbito do município: I – 

assistência às situações de calamidade pública; II – combate a surtos 

endêmicos; III – admissão de professor substituto ou professor visitante; 

IV – qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público: 

a) Limpeza pública; b) construções públicas; c) serviços na área de 

saúde; d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços 

públicos nas secretarias municipais; V – atender programas sociais 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 

Social; VI – atender programas culturais itinerantes; VII – atender 

programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos 

congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com 

repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Art. 4º. As 

contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser 

prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos 
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máximos: I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II – até 

doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º, III – até dois anos, nos 

casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º. Destarte, no presente caso, 

evidencia-se que o contrato da parte reclamante fora renovado 

sucessivas vezes, restando patente sua nulidade, por afronta ao que 

dispõe o artigo 37, II, da CRFB. Quanto aos direitos do trabalhador 

temporário, na hipótese de contratação alicerçada em contrato nulo, o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

705.140/RS (Tema 916 STF), submetido ao regime de repercussão geral, 

firmou posicionamento no sentido de que as contratações ilegítimas não 

geram efeitos jurídicos válidos, de modo a gerar direito somente ao 

recebimento do salário e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, excluídas as demais garantias, como férias, terço de 

férias e 13º Salário. Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) Acresço que a 

ratio decidendi se amolda com perfeição à hipótese, uma vez que os 

pleitos, ora requeridos, foram objeto do RE acima colacionado. Com efeito, 

o artigo 927 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 927. Os juízes e os 

tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula 

vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou 

de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 

Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal 

de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou 

do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Assim, nos termos do 

inciso II, do artigo 927, o precedente do Supremo Tribunal Federal deve ser 

observado. Inclusive, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

em respeito ao caráter vinculante do precedente, passou a adotar este 

posicionamento, conforme segue: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – RECEBIMENTO DE TERÇO 

CONSTITUCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE – 

RECEBIMENTO DE FGTS – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS POR 

RESCISÃO DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL – 

INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA.1. É direito do trabalhador não concursado, que teve seu 

contrato declarado nulo, de sacar o depósito concernente ao FGTS. (N.U 

0014685-86.2012.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, 

Publicado no DJE 07/02/2019) Os demais tribunais também passaram à 

adoção do posicionamento da Corte Excelsa. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. 1) A regra da obrigatoriedade do 

concurso público para a contratação no serviço público somente encontra 

exceção nos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração e nos 

contratos para atendimento de uma necessidade temporária de 

excepcional interesse público, razão pela qual sua interpretação é 

restritiva. 2) O contrato administrativo que não observa os requisitos 

instituídos no art. 37, IX, da Constituição Federal é nulo e não gera 

qualquer efeito jurídico válido, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS. Precedentes do STF. 3) Reconhecida a 

nulidade do contrato administrativo, esta prepondera sobre eventuais 

direitos supostamente decorrentes da referida relação jurídica, tais como 

férias, 13º salário e adicional de insalubridade. 4) Recurso não provido. 

(TJ-AP - APL: 00115913420198030001 AP, Relator: Desembargador 

CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 20/02/2020, Tribunal) APELAÇÃO 

CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE MARIANA - CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - RE Nº 

765.320/MG - REPERCUSSÃO GERAL - PEDIDO DE PAGAMENTO DE 

FÉRIAS, HORAS EXTRAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - 

VERBAS NÃO DEVIDAS - RECURSO DESPROVIDO. - O contrato 

temporário válido, firmado nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF/88, 

garante ao contratado o recebimento das verbas devidas ao servidor 

público, constantes no artigo 39, § 3º, da CR/88, por se enquadrar no 

regime jurídico estatutário, ao passo que, nas contratações nulas, na 

esteira da jurisprudência do STF (RE 705140/RS), o contratado faz jus 

apenas a saldo de salário e FGTS, porquanto a avença ilegítima não gera 

efeitos jurídicos válidos. (TJ-MG - AC: 10400130007810001 MG, Relator: 

Wilson Benevides, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 

02/04/2019) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM 

FACE DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE - FÉRIAS 

E TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS INDEVIDAS - PRECEDENTES DO 

STF - SENTENÇA REFORMADA - REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA - 

PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO - DECISÃO UNÂNIME. 1. 

Comprovada a ocorrência de sucessivas renovações do ajuste firmado 

com o Poder Público, é inequívoca a nulidade no caso em apreço dos 

vínculos contratuais a partir do segundo, eis que, extrapolaram os limites 

estabelecidos na Lei Municipal nº 99, de 24 de abril de 2001. 2. Nos termos 

do precedente consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, a 

exigência constitucional de concurso público sobrepõe-se aos direitos 

sociais assegurados pela Constituição da República, e, por isso, a 

contratação irregular não gera quaisquer efeitos jurídicos, salvo o direito à 

percepção dos vencimentos referentes ao período trabalhado e o 

levantamento do valor correspondente ao FGTS. 3. Remessa necessária 

provida por decisão unânime. Prejudicado o apelo voluntário. (TJ-PE - APL: 

4744858 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de 

Julgamento: 17/05/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

08/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE SERVIDOR. VÍNCULO NULO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE 

PRESTADOS. FGTS DEVIDO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º 

SALÁRIO DO PERÍODO LABORADO. AUSÊNCIA DE DIREITO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- Conforme decisão do Pretório Excelso, no julgamento do 

RE 765320/MG, reafirmando a sua jurisprudência para fins de 

repercussão geral, a contratação temporária de pessoal pela 

Administração Pública, realizada em desconformidade com o inc. IX do art. 

37, da CR/88, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, senão o direito 

ao recebimento de saldo de salário e do levantamento dos depósitos 

efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 2- Ao 

servidor contratado à míngua de aprovação em concurso público, para 

exercício de função que não se afigura como excepcional ou temporária, 

ou ainda como de assessoramento, chefia ou direção, há de ser 

reconhecida a nulidade do contrato de prestação de serviços e, em 

consequência, o direito à percepção das verbas relativas ao depósito do 

FGTS, nos termos do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. 3- Em sendo cada 

litigante, em parte, vencedor e vencido na demanda, de rigor o 

reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC. 

4- Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-TO - APL: 

00140288220198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS) Destarte, 

evidenciada a nulidade da contratação, não há que se falar em férias, 

terço de férias e 13º salário, somente no direito ao recolhimento do FGTS. 

Cumpre delimitar que não incide a multa de 40% sobre o valor do FGTS. 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – CONTRATO NULO POR CONTRARIAR DISPOSITIVOS 

CONSTITUCIONAIS - DIREITOS SOCIAIS – MATÉRIAS DECIDIDAS PELO 

STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO REGAL (RE 765.320) – DIREITOS 

APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITO DE FGTS, SEM A MULTA 

DOS 40% - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 37, II, 

da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia 

aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, 

o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação 
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de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e 

excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF). 2. O 

Apelante exerceu cargo público sem que houvesse comprovação da 

necessidade e excepcional interesse público a justificar a contratação 

temporária. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo 

por contrariar o texto constitucional. 3. Por ser nula a relação estabelecida 

entre o Apelante e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz 

de gerar, salvo saldo de salários e FGTS, sem a multa dos 40% 

(repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320). 4. Inexistência 

de saldo de salário ou pagamento de salário integral, posto que tal verba já 

foi paga, conforme demonstra ficha financeira anexa. 9. Recurso de 

Apelação desprovido. (TJ-MT - APL: 000178498201281100371401302017 

MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de 

Julgamento: 13/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2018) Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O 

PEDIDO, para declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, 

consequentemente, condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em razão do período de 

08/2012 a 08/2017, com correção monetária pela TR até 25.03.2015, data 

a partir da qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora no percentual de 

6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova 

redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 

29.6.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 

810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. 

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 

11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 

9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza 

de Direito [1] NEIVA, Rogério. Direito e Processo do Trabalho Aplicados à 

Administração Pública e Fazenda Pública. 2ª Ed. São Paulo: GEN, 2015, 

p.23. [2] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2015, p. 670.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009200-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULIA ARRUDA REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei nº 9099/95. Fundamento e decido. Não há 

necessidade da produção de outras provas, para além das documentais, 

motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Preliminar – Prescrição FGTS. No julgamento do ARE 

709212/DF o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido 

de que a prescrição à reclamação do FGTS é trintenária, quando o início 

do prazo prescricional se iniciou até 13.11.2014, passando, a partir daí, a 

ser quinquenal, o que ocorrer primeiro. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA RECEBIMENTO FGTS - 

MODULAÇÃO DE EFEITOS ARE 70912/DF - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

– SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO 

FGTS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 596.478/RR E RE 

765.320/MG – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO 

TEMA 905/STJ - APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1.[...]A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do 

prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da 

Súmula 362/ TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)” (...) 

(Apelação / Remessa Necessária 20779/2018, DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 12/03/2019) Logo, aplicando-se 

a regra disposta pelo STF, evidencia-se não ter o instituto da prescrição 

alcançado, sequer parcialmente, o direito da parte autora, no que tange ao 

FGTS. Nessa senda, rejeito a preliminar de prescrição. O ponto nodal da 

presente celeuma consiste em verificar se renovações sucessivas de 

contrato temporário para com a Fazenda Pública (termo tomado em ampla 

acepção) geram nulidade da contratação, bem como direito à percepção 

das férias, terço constitucional e 13º salário. Inicialmente, cumpre 

destacar que, não nos deparamos, na presente hipótese, com situação 

regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. É que a Lei Municipal 

1.164/91, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Várzea Grande, no art. 2º, estabelece regime jurídico único 

estatutário para os servidores, de tal forma que o vínculo estabelecido é 

institucional-estatutário e não contratual-empregatício. Assim, evidencia-se 

que o servidor é ocupante de cargo público, e não de emprego público in 

stricto sensu, ocupado exclusivamente por empregados públicos, 

cuidando o Direito do Trabalho somente da segunda categoria. “O direito 

do trabalho não se ocupa da normatização e tutela de qualquer tipo de 

relação jurídica que tenha por objeto o trabalho, ou seja, não tem por 

propósito qualquer tipo de relação de trabalho. Tal ramo do Direito tutela 

um tipo específico de relação de trabalho, a qual consiste na relação de 

emprego. Por conseguinte, o Direito do Trabalho será aplicado à 

Administração Pública quando o ente público estabelecer com o 

trabalhador uma relação jurídica de natureza empregatícia, ou seja, 

quando o vínculo empregatício corresponder à ocupação de emprego 

público.”[1] ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTE PÚBLICO. 

NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. REGIME 

ESTATUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA (CLT). 

FGTS, TRCT, MULTA, AVISO PRÉVIO. IMPROCEDÊNCIA. - Havendo o autor 

sido nomeado para o exercício de cargo comissionado, o vínculo 

estabelecido com o ente público deu-se sob a égide do direito público, 

regido pelo regime estatutário local, não incidem as regras da legislação 

trabalhista (CLT), sendo inexigíveis aviso prévio, multas e FGTS. (TJMG, 

AC 10245110181287001 MG, Rel. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 

28/01/2014, p. 06/02/2014). Tal digressão se presta não só à exata 

delimitação do vínculo estabelecido entre as partes. Imprescindível 

também, para fins de verificação da legislação a ser empregada no caso 

concreto, in casu, o Estatuto dos Servidores do Município de Várzea 

Grande, extirpando-se, por completo, a aplicabilidade das normas 

dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho. Pois bem, o artigo 37, 

inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que a 

investidura em cargo ou emprego público carece de aprovação em 

concurso público de provas ou provas e títulos, a depender complexidade 

e natureza do cargo ou emprego.[2] Art. 37. A administração pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; Exceção se 

faz ao cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, nos termos 

da normativa acima colacionada e à contratação temporária, para atender 

necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do 

mesmo artigo, conforme segue: IX - a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público; Não se pode olvidar, também, 

a disposição do inciso I do artigo 37, no sentido de que a contratação 

deverá respeitar a forma estabelecida na Lei, in verbis: I - os cargos, 

empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei; Nesse contexto, a Lei Municipal nº 

1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, 

das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Várzea 

Grande), dispõe em seus artigos 244 e 245: Art. 244. Para atender as 

necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser 

efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante 

contrato de locação de serviços. Art. 245. Consideram-se como de 
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necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações 

que visem a: I – combater surtos epidêmicos; II – fazer recenseamento; III – 

atender situações de calamidade pública; IV – substituir ou admitir 

professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do 

magistério; V – permitir a execução de serviço por profissional de notória 

especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e 

tecnológica; VI – atender a outras situações de urgência que vierem a ser 

definidas em lei. §1º - as contratações de que trata este artigo terão 

dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de seis meses, 

exceto nas hipóteses dos incisos III e IV, cujo prazo máximo será de doze 

meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de vinte e quatro meses 

prazos esses improrrogáveis. §2º - O recrutamento será feito mediante 

processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de 

grande circulação, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV. No mesmo 

sentido, prescreve a Lei Municipal n. 2.613/2003: Art. 2º. Considera-se 

necessidade temporária e excepcional no âmbito do município: I – 

assistência às situações de calamidade pública; II – combate a surtos 

endêmicos; III – admissão de professor substituto ou professor visitante; 

IV – qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público: 

a) Limpeza pública; b) construções públicas; c) serviços na área de 

saúde; d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços 

públicos nas secretarias municipais; V – atender programas sociais 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 

Social; VI – atender programas culturais itinerantes; VII – atender 

programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos 

congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com 

repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Art. 4º. As 

contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser 

prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos 

máximos: I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II – até 

doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º, III – até dois anos, nos 

casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º. Destarte, no presente caso, 

evidencia-se que o contrato da parte reclamante fora renovado 

sucessivas vezes, restando patente sua nulidade, por afronta ao que 

dispõe o artigo 37, II, da CRFB. Quanto aos direitos do trabalhador 

temporário, na hipótese de contratação alicerçada em contrato nulo, o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

705.140/RS (Tema 916 STF), submetido ao regime de repercussão geral, 

firmou posicionamento no sentido de que as contratações ilegítimas não 

geram efeitos jurídicos válidos, de modo a gerar direito somente ao 

recebimento do salário e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, excluídas as demais garantias, como férias, terço de 

férias e 13º Salário. Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) Acresço que a 

ratio decidendi se amolda com perfeição à hipótese, uma vez que os 

pleitos, ora requeridos, foram objeto do RE acima colacionado. Com efeito, 

o artigo 927 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 927. Os juízes e os 

tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula 

vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou 

de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 

Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal 

de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou 

do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Assim, nos termos do 

inciso II, do artigo 927, o precedente do Supremo Tribunal Federal deve ser 

observado. Inclusive, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

em respeito ao caráter vinculante do precedente, passou a adotar este 

posicionamento, conforme segue: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – RECEBIMENTO DE TERÇO 

CONSTITUCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE – 

RECEBIMENTO DE FGTS – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS POR 

RESCISÃO DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL – 

INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA.1. É direito do trabalhador não concursado, que teve seu 

contrato declarado nulo, de sacar o depósito concernente ao FGTS. (N.U 

0014685-86.2012.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, 

Publicado no DJE 07/02/2019) Os demais tribunais também passaram à 

adoção do posicionamento da Corte Excelsa. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. 1) A regra da obrigatoriedade do 

concurso público para a contratação no serviço público somente encontra 

exceção nos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração e nos 

contratos para atendimento de uma necessidade temporária de 

excepcional interesse público, razão pela qual sua interpretação é 

restritiva. 2) O contrato administrativo que não observa os requisitos 

instituídos no art. 37, IX, da Constituição Federal é nulo e não gera 

qualquer efeito jurídico válido, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS. Precedentes do STF. 3) Reconhecida a 

nulidade do contrato administrativo, esta prepondera sobre eventuais 

direitos supostamente decorrentes da referida relação jurídica, tais como 

férias, 13º salário e adicional de insalubridade. 4) Recurso não provido. 

(TJ-AP - APL: 00115913420198030001 AP, Relator: Desembargador 

CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 20/02/2020, Tribunal) APELAÇÃO 

CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE MARIANA - CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - RE Nº 

765.320/MG - REPERCUSSÃO GERAL - PEDIDO DE PAGAMENTO DE 

FÉRIAS, HORAS EXTRAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - 

VERBAS NÃO DEVIDAS - RECURSO DESPROVIDO. - O contrato 

temporário válido, firmado nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF/88, 

garante ao contratado o recebimento das verbas devidas ao servidor 

público, constantes no artigo 39, § 3º, da CR/88, por se enquadrar no 

regime jurídico estatutário, ao passo que, nas contratações nulas, na 

esteira da jurisprudência do STF (RE 705140/RS), o contratado faz jus 

apenas a saldo de salário e FGTS, porquanto a avença ilegítima não gera 

efeitos jurídicos válidos. (TJ-MG - AC: 10400130007810001 MG, Relator: 

Wilson Benevides, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 

02/04/2019) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM 

FACE DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE - FÉRIAS 

E TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS INDEVIDAS - PRECEDENTES DO 

STF - SENTENÇA REFORMADA - REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA - 

PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO - DECISÃO UNÂNIME. 1. 

Comprovada a ocorrência de sucessivas renovações do ajuste firmado 

com o Poder Público, é inequívoca a nulidade no caso em apreço dos 

vínculos contratuais a partir do segundo, eis que, extrapolaram os limites 

estabelecidos na Lei Municipal nº 99, de 24 de abril de 2001. 2. Nos termos 

do precedente consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, a 

exigência constitucional de concurso público sobrepõe-se aos direitos 

sociais assegurados pela Constituição da República, e, por isso, a 

contratação irregular não gera quaisquer efeitos jurídicos, salvo o direito à 

percepção dos vencimentos referentes ao período trabalhado e o 

levantamento do valor correspondente ao FGTS. 3. Remessa necessária 

provida por decisão unânime. Prejudicado o apelo voluntário. (TJ-PE - APL: 

4744858 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de 

Julgamento: 17/05/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

08/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE SERVIDOR. VÍNCULO NULO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE 

PRESTADOS. FGTS DEVIDO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º 

SALÁRIO DO PERÍODO LABORADO. AUSÊNCIA DE DIREITO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. SENTENÇA PARCIALMENTE 
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REFORMADA. 1- Conforme decisão do Pretório Excelso, no julgamento do 

RE 765320/MG, reafirmando a sua jurisprudência para fins de 

repercussão geral, a contratação temporária de pessoal pela 

Administração Pública, realizada em desconformidade com o inc. IX do art. 

37, da CR/88, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, senão o direito 

ao recebimento de saldo de salário e do levantamento dos depósitos 

efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 2- Ao 

servidor contratado à míngua de aprovação em concurso público, para 

exercício de função que não se afigura como excepcional ou temporária, 

ou ainda como de assessoramento, chefia ou direção, há de ser 

reconhecida a nulidade do contrato de prestação de serviços e, em 

consequência, o direito à percepção das verbas relativas ao depósito do 

FGTS, nos termos do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. 3- Em sendo cada 

litigante, em parte, vencedor e vencido na demanda, de rigor o 

reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC. 

4- Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-TO - APL: 

00140288220198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS) Destarte, 

evidenciada a nulidade da contratação, não há que se falar em férias, 

terço de férias e 13º salário, somente no direito ao recolhimento do FGTS. 

Cumpre delimitar que não incide a multa de 40% sobre o valor do FGTS. 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – CONTRATO NULO POR CONTRARIAR DISPOSITIVOS 

CONSTITUCIONAIS - DIREITOS SOCIAIS – MATÉRIAS DECIDIDAS PELO 

STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO REGAL (RE 765.320) – DIREITOS 

APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITO DE FGTS, SEM A MULTA 

DOS 40% - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 37, II, 

da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia 

aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, 

o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação 

de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e 

excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF). 2. O 

Apelante exerceu cargo público sem que houvesse comprovação da 

necessidade e excepcional interesse público a justificar a contratação 

temporária. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo 

por contrariar o texto constitucional. 3. Por ser nula a relação estabelecida 

entre o Apelante e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz 

de gerar, salvo saldo de salários e FGTS, sem a multa dos 40% 

(repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320). 4. Inexistência 

de saldo de salário ou pagamento de salário integral, posto que tal verba já 

foi paga, conforme demonstra ficha financeira anexa. 9. Recurso de 

Apelação desprovido. (TJ-MT - APL: 000178498201281100371401302017 

MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de 

Julgamento: 13/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2018) Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O 

PEDIDO, para declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, 

consequentemente, condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em razão de todo o 

período, com correção monetária pela TR até 25.03.2015, data a partir da 

qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora no percentual de 6% (seis 

por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação 

do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 

29.6.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 

810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. 

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 

11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 

9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza 

de Direito [1] NEIVA, Rogério. Direito e Processo do Trabalho Aplicados à 

Administração Pública e Fazenda Pública. 2ª Ed. São Paulo: GEN, 2015, 

p.23. [2] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2015, p. 670.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015445-91.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: FABRICIO BATISTA MOTA 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade 

de relatório, por força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9099/95. 

Fundamento e decido. Não há necessidade da produção de outras provas, 

para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Na petição inicial, a parte 

autora afirmou não ter percebido os valores afetos às férias não gozadas 

com os respectivos terços constitucionais dos períodos aquisitivos de 

2016/2017, e de forma parcial do período que se iniciou no ano de 2017, 

bem como o décimo terceiro proporcional com relação a este último. Não 

havendo o requerido realizado o pagamento das férias proporcionais e do 

terço constitucional, deve haver o devido adimplemento, uma vez que o 

artigo 39, §3º, da Constituição Federal confere tais direitos aos 

trabalhadores temporários. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — VALIDADE — EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO — CONSTATAÇÃO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO 

TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — DIREITOS 

ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL A TODOS OS TRABALHADORES — RECEBIMENTO — 

LEGALIDADE. Constatado que a contratação foi motivada por necessidade 

temporária de excepcional interesse da Administração, o contrato é válido. 

A Constituição da Republica Federativa do Brasil assegura a todo 

trabalhador o direito ao recebimento dos valores devidos a título de décimo 

terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, inclusive aos 

contratados temporariamente. Recurso provido em parte. Sentença 

parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 63632/2015, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018) A 

parte requerida, por sua vez, reconheceu como devidas as verbas na 

maneira pleiteada, somente se insurgindo com relação ao pleito de 

indenização por danos morais. Quanto ao dano moral, de fato não se 

verifica sua materialização, porquanto não há qualquer indício de que o 

descumprimento contratual por parte da municipalidade tenha gerado lesão 

à personalidade do demandante, máxime a parte substancial da renda, 

fora quitada. O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, 

nos casos em que verifica devido o pagamento de verbas rescisórias a 

servidor público exonerado, afasta o dano moral pelo mero inadimplemento 

ou atraso na quitação: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO TRABALHISTA - 

SENTENÇA PROCEDENTE, EM PARTE - APELO QUANTO AO INDEXADOR 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F, LEI 

9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 - NÃO 

CABIMENTO NO CASO CONCRETO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – 

OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ - 

MÉRITO - CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - PAGAMENTO 

DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS - VERBAS 

RESCISÓRIAS E CONTIDAS NA CLT - IMPOSSIBILIDADE - FGTS - INDEVIDO 

- DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

- PERCENTUAL FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - APELO 

DESPROVIDO - SENTENÇA, RETIFICADA, EM PARTE. O vínculo 

estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento 

do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna 

indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas 

salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do 

respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo 

trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior. Não 

há falar em indenização por dano moral, se não ficou comprovado o nexo 

causal entre o dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou 

omissão do ente público. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 

do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E, a partir da data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia 
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certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da 

liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (TJ-MT - APL: 

00199202020138110002600372017 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, 

Data de Julgamento: 10/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019) Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O 

PEDIDO, para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento do 

quantitativo de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) com 

correção monetária pelo IPCA-E, a contar do término do contrato, e juros 

de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a 

contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de 

consequência, encerro a fase de conhecimento. Desnecessidade de 

reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 

12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa 

a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 

Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002103-47.2018.8.11.0002. AUTOR(A): LETICIA MELLO DA SILVA REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9099/95. Fundamento e 

decido. Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Anoto que, após emendas e 

adequações realizadas, a parte fixou seu pedido da seguinte maneira: 

“Portanto requer que o Requerido efetue o pagamento dos terços de férias 

referentes a 2008/2009 com gozo em 01.11.2010, também o gozo de 

2005/2006 e 2006/2007 em 2010, 2010/2011 e 2011/2012, bem como dos 

valores retroativos.” Preliminar (prescrição) O art. 83 da Lei Complementar 

Municipal 1.164/91, estabelece que o terço de férias deva ser pago por 

ocasião do gozo, de tal modo que o efetivo início da fruição deve ser tido 

como marco inicial do lapso prescricional. Assim, havendo a parte autora 

realizado requerimento administrativo à percepção de seus terços 

constitucionais no ano de 2016, conforme documento anexo, prescritos 

restam os terços afetos aos períodos efetivamente gozados há mais de 

05 (cinco) anos, contados do requerimento administrativo, afastando-se o 

instituto daqueles fruídos dentro do quinquênio. Destarte, na presente 

hipótese, os terços dos períodos de 2005/2006, 2006/2007 e 2008/2009 

restam prescritos, uma vez que gozados em 2010, conforme ficha 

funcional anexa. Destarte, acolho parcialmente a preliminar em comento, 

para declarar prescrito o direito à persecução dos terços constitucionais 

dos períodos de 2005/2006, 2006/2007 e 2008/2009. Afora os pleitos 

fulminados pela prescrição, a parte autora afirmou não ter percebido os 

valores afetos aos terços constitucionais dos períodos aquisitivos 

2011/2012, cujo gozo se deu nos anos 2013/2014, bem como de 

2010/2011, a respeito do qual não consta registro de gozo. No que tange 

ao período pendente de gozo, não há que se falar no pagamento do terço 

constitucional respectivo, uma vez que este somente é devido na ocasião 

do usufruto das férias, consoante prevê o art. 83 do Estatuto dos 

Servidores Municipais de Várzea Grande. Quanto ao período aquisitivo de 

2011/2012 (gozo de 23.12.2013 a 21.01.2014), resta provada a alegação, 

mediante a juntada de suas fichas financeiras, nas quais, efetivamente, 

não consta o pagamento. A parte requerida, por sua vez, reconheceu 

como devidas as verbas na maneira pleiteada, somente se insurgindo com 

relação ao pleito de indenização por danos morais. Quanto ao dano moral, 

de fato não se verifica sua materialização, porquanto não há qualquer 

indício de que o descumprimento contratual por parte da municipalidade 

tenha gerado lesão à personalidade do demandante, máxime a parte 

substancial da renda, fora quitada. O e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, inclusive, afasta o dano moral pelo mero inadimplemento ou 

atraso na quitação de verbas trabalhistas aos servidores: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL COM 

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO TRABALHISTA - SENTENÇA 

PROCEDENTE, EM PARTE - APELO QUANTO AO INDEXADOR DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F, LEI 

9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 - NÃO 

CABIMENTO NO CASO CONCRETO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – 

OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ - 

MÉRITO - CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - PAGAMENTO 

DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS - VERBAS 

RESCISÓRIAS E CONTIDAS NA CLT - IMPOSSIBILIDADE - FGTS - INDEVIDO 

- DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

- PERCENTUAL FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - APELO 

DESPROVIDO - SENTENÇA, RETIFICADA, EM PARTE. O vínculo 

estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento 

do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna 

indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas 

salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do 

respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo 

trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior. Não 

há falar em indenização por dano moral, se não ficou comprovado o nexo 

causal entre o dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou 

omissão do ente público. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 

do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E, a partir da data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia 

certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da 

liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (TJ-MT - APL: 

00199202020138110002600372017 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, 

Data de Julgamento: 10/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019) Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação, para condenar o Município de Várzea Grande ao 

pagamento do terço constitucional de férias do período aquisitivo de 

2011/2012, com correção monetária, a contar do inadimplemento 

obrigacional, pela TR até 25.03.2015, data a partir da qual deverá incidir o 

IPCA-E, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar 

da citação. Declaro prescrita a pretensão à cobrança judicial dos terços 

constitucionais afetos a férias gozadas há mais de 05 (cinco) anos, a 

contar do requerimento administrativo (datado de 24.08.2016). Via de 

consequência, encerro a fase de conhecimento. Determino que a parte 

autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta 

decisão. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que 

dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da 

Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOMINGOS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007438-47.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JORGE DOMINGOS DE 

MORAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma da Lei nº 9099/95. DECIDO. Não havendo 

a necessidade de mais provas, para além das documentais, a lide será 
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apreciada na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O ponto 

nodal da presente celeuma consiste em verificar a legalidade da incidência 

da contribuição previdenciária sobre a parcela da remuneração do 

servidor afeta ao adicional decorrente do exercício de função gratificada 

de dedicação exclusiva. Nesse sentido, nada obstante tenha a parte 

requerida apresentado decisões do Superior Tribunal de Justiça, inclusive 

em sede de recurso repetitivo de controvérsia (543-C do CPC/1973), 

velando pela legalidade da exação nas parcelas não computáveis para 

fins de aposentadoria, os precedentes em comento foram superados 

(overruling). Com efeito, no julgamento do Tema 163, que trata exatamente 

da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a 

gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o 

adicional de insalubridade (leading case: RE 593068), o Pretório Excelso, 

reafirmando sua própria jurisprudência, decidiu pela impossibilidade de 

cobrança da contribuição previdenciária sobre as verbas não 

incorporáveis para fins de aposentadoria. Ementa: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 

GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA 

DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO 

INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (Tema 163 do STF, 

Leading case: RE 593068, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 11/10/2018 e p. 

19/10/2018). Nesse liame, a situação jurídica dos servidores do Estado de 

Mato Grosso em exercício de funções gratificadas de dedicação exclusiva 

se adequa perfeitamente à ratio decidendi do julgamento realizado pelo 

Supremo Tribunal Federal, vez que tratam-se de verbas não incorporáveis 

para fins de aposentadoria. Isso porque, conquanto o artigo 2º, I, da Lei 

Complementar Estadual nº 202 de 2004, preveja contribuição à razão de 

11% sobre a remuneração, estabelece o art. 213, II, III e incisos, da Lei 

Complementar Estadual nº 04 de 1990, que a aposentadoria do servidor 

observará os proventos, bem como o art. 4º, § 1º, VIII, da Lei nº 10.887 de 

2004, exclui expressamente a parcela recebida em decorrência de função 

gratificada da base de cálculo da contribuição previdenciária. É este o 

posicionamento da e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, 

conforme segue: PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL 

ÚNICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL COM 

MÉRITO JULGADO. TEMA 167 STF. DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO. 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS 

DE APOSENTADORIA. TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 

(TEMA 163). COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO 

DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o TEMA 163 de 

Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços 

extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. O 

precedente vinculante TEMA 163 do STF definiu que as vantagens 

pecuniárias insuscetíveis de incorporação devem ser excluídas da base 

de cálculo da contribuição previdenciária. Deve ser realizada a adequação 

do acórdão proferido pela Turma Recursal Única com a orientação firmada 

pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do TEMA 163 da 

repercussão geral. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, conforme previsão 

inserta no art. 1.030, II, do CPC/15. (N.U 1000779-93.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 

24/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019) Para além da decisão do 

Supremo (bastante por si só – 927, III, do Diploma de Processo Civil), 

cumpre acrescer que eventual desconto em parcela não computável para 

fins de aposentadoria afrontaria os §§ 3º e 12, do art. 201, bem como o § 

11, do art. 201, todos da Constituição Federal. Portanto, uma vez que o 

pedido do requerente guarda paridade com decisão de caráter vinculativo 

do Supremo Tribunal Federal, é de se acolher o pedido. No que tange ao 

ressarcimento das contribuições previdenciárias, descontadas 

indevidamente desde 2013, verifico que a presente demanda foi ajuizada 

em desfavor unicamente do ente estatal, não incluindo no polo passivo a 

MTPREV, ainda que intimada a parte autora para tanto. Destarte, sendo a 

MTPREV – Mato Grosso Previdência autarquia pública, dotada de 

patrimônio próprio e autonomia administrativa/financeira, nos termos dos 

artigos 1º e 2º da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, recai sobre a 

mesma a responsabilidade pelos descontos ora discutidos posteriores a 

janeiro de 2015, não restando legitimidade ao Estado de Mato Grosso para 

responder pela referida restituição. Nesse sentido, entendimento hodierno 

da e. Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚLICO 

ATIVO - DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 

GRATIFICAÇÃO - PROFESSOR EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - 

VERBA NÃO HABITUAL - NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO STJ - PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA COM RELAÇÃO AOS 

DESCONTOS POSTERIORES A JANEIRO/2015 - AUTONOMIA 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ENTE AUTÁRQUICO - AUSÊNCIA DE 

PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA 

RESPONDER PELOS DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS PELO MT-PREV 

- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADOS - SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Trata-se de ação em que a Reclamante aduz: ser servidor 

público do Estado de Mato Grosso, no cargo de professor da educação 

básica, definida no § 1.° do artigo 39 da LC 50/1998; que por exercer a 

função de dedicação exclusiva de Diretor de Escola, recebe, somado ao 

seu subsídio, uma gratificação propter laborem, designada de 

FDE.DIR.ESCOLA/PEB (função de dedicação exclusiva - diretora); que não 

obstante este percentual não integrar o futuro cálculo para a sua 

aposentadoria, o Reclamado ESTADO DE MATO, de maneira arbitrária e 

ilegal, realizou descontos previdenciários sobre este valor; por tal razão, 

postula pela condenação do Estado de Mato Grosso a devolução de todos 

os valores descontados indevidamente durante o período de 10/2012 a 

12/2015. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre a 

parcela transitória (não habitual) percebida em decorrência do exercício 

de cargo temporário, já que não mais incorporadas à remuneração dos 

servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, nos 

termos da Lei n.º 9.783/99. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 

962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 10.6.2011). Portanto, faz jus o Reclamante à 

restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição 

previdenciária. Todavia, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso 

deve ser limitada até dezembro de 2014. Isso porque a partir de janeiro de 

2015 a arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias de 

todos os servidores do Estado de Mato Grosso passou a ser atribuição do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV, autarquia estadual criada pela 

Lei Complementar Estadual n.º 560, que possui autonomia administrativa e 

financeira. Eis o teor do art. 2.º da LC 560: “A MTPREV, na qualidade de 

Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado 

de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: (...) I - I - a gestão do 

Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos 

estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado 

de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de 

Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do 

Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; (...) IV - a 

arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao 

custeio do RPPS/MT;” A caracterização da autarquia como pessoa jurídica 
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importa a ausência de identidade subjetiva em face da Administração 

direta. Isso porque a autarquia é titular de direitos e deveres em nome 

próprio, possuindo um patrimônio próprio. Portanto, possuindo autonomia 

administrativa, econômica e financeira, responde por suas ações e 

omissões. Em consequência, as contribuições ilegais efetuadas pela 

autarquia - posteriores a dez/2014 - é de responsabilidade da própria 

MT-PREV. Somente depois de exaurido o patrimônio da autarquia é que 

responde o Estado subsidiariamente (e não solidariamente) pelos prejuízos 

que aquela tenha causado a outrem, como leciona Celso Antônio Bandeira 

de Mello: “Por ser sujeito de direitos, a autarquia, como se disse, responde 

pelos próprios atos. Apenas no caso de exaustão de seus recursos é que 

irromperá responsabilidade do Estado; responsabilidade subsidiária, 

portanto. Esta se justifica, então, pelo fato de que, se alguém foi lesado 

por criatura que não tem mais como responder por isto, quem a criou 

outorgando-lhe poderes pertinentes a si próprio, propiciando nisto a 

conduta gravosa reparável, não pode eximir-se de tais consequências". 

(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 28. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 166.). Correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês do 

trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ). Sentença reformada em parte. 

R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( N . U 

8018643-82.2017.811.0003, TURMA RECURSAL, Patrícia Ceni, Turma 

Recursal Única, Julgado em 28/06/2019) Assim, somente no que tange às 

verbas descontadas indevidamente até dezembro/2014 (anteriormente à 

criação da MTPREV) caberá impor a restituição ao Estado de Mato Grosso. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, para condenar o Estado de Mato 

Grosso ao ressarcimento das contribuições previdenciárias descontadas 

sobre a função gratificada da parte requerente, de agosto a novembro de 

2013, com correção monetária pelo IGP-DI a partir de cada desconto 

(Súmula 62 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado 

da sentença (art. 161, §1º, do CTN c/c Súmula 188 do STJ). Por fim, 

determino que o demandado se abstenha de realizar novos recolhimentos 

previdenciários sobre a função gratificada do requerente, e demais 

verbas não computáveis para fins de aposentadoria (Tema 163 do STF). 

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Sem custas e 

honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011324-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011324-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALTER JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de 

relatório, por força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9099/95. 

Fundamento e decido. Não há necessidade da produção de outras provas, 

para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Depreende-se da petição 

inicial que a parte autora tomou posse em cargo efetivo junto ao Requerido 

na data de 12.07.1994, bem como foi exonerado a pedido em 25.04.2014. 

Afirma, em síntese, não ter percebido os valores afetos às férias 

proporcionais não gozadas, com o respectivo terço constitucional, do 

período aquisitivo de 2010/2011, e licenças-prêmio não usufruídas, relativa 

ao período aquisitivo de 1999/2004 e 2004/2009, totalizando o montante de 

R$ 11.360,63, conforme cálculo administrativo realizado pela própria 

Prefeitura Municipal. A parte requerida, por sua vez, alega ter realizado o 

pagamento, com base no recibo constante do Id. 23068592. Ocorre que o 

documento, aparentemente produzido unilateralmente pela Prefeitura, não 

contém data nem assinatura do demandante, pelo que não tem o condão 

de provar a quitação, conforme pretende o ente municipal. Se, de fato, 

houvesse procedido ao regular pagamento, caberia à Prefeitura 

apresentar recibo devidamente assinado ou outro comprovante válido do 

eventual depósito, a rigor do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se 

desincumbiu. Não havendo o requerido procedido ao pagamento das 

referidas verbas no momento oportuno, deve haver o devido 

adimplemento, uma vez que o artigo 39, § 3º, da Constituição Federal 

confere tais direitos aos servidores ocupantes de cargo público. Assim 

entende, inclusive, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos 

análogos, v.g.: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – EXONERAÇÃO A PEDIDO – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS – 

GARANTIA CONSTITUCIONAL - ART. 39, §3º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL – ÔNUS DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO DO ENTE MUNICIPAL 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Segundo 

disposição contida no art. 39, §3º da Constituição Federal, aos servidores 

públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu artigo 7º, 

incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que 

se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores. 2 – 

Comprovado que o servidor efetivo laborou na municipalidade, requereu e 

obteve a sua exoneração e não recebeu verbas que lhe eram devidas, 

somente poderia ser afastada a cobrança se o Município demonstrasse o 

pagamento dos valores cobrados, desconstituindo as alegações feitas 

pelo autor (artigo 373, II, CPC). (N.U 0021890-84.2015.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) Ademais, o ente municipal 

reconheceu o montante das verbas na maneira pleiteada, apesar de 

alegar já verificado o pagamento, se insurgindo, por fim, com relação ao 

pleito de indenização por danos morais. Quanto ao dano moral, de fato não 

se verifica sua materialização, porquanto não há qualquer indício de que o 

descumprimento contratual por parte da municipalidade tenha gerado lesão 

à personalidade do demandante, máxime a parte substancial da renda, 

fora quitada. O e. TJMT, inclusive, nos casos em que verifica devido o 

pagamento de verbas rescisórias a servidor público exonerado, afasta o 

dano moral pelo mero inadimplemento ou atraso na quitação: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL COM 

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO TRABALHISTA - SENTENÇA 

PROCEDENTE, EM PARTE - APELO QUANTO AO INDEXADOR DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F, LEI 

9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 - NÃO 

CABIMENTO NO CASO CONCRETO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – 

OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ - 

MÉRITO - CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - PAGAMENTO 

DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS - VERBAS 

RESCISÓRIAS E CONTIDAS NA CLT - IMPOSSIBILIDADE - FGTS - INDEVIDO 

- DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

- PERCENTUAL FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - APELO 

DESPROVIDO - SENTENÇA, RETIFICADA, EM PARTE. O vínculo 

estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento 

do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna 

indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas 

salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do 

respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo 

trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior. Não 

há falar em indenização por dano moral, se não ficou comprovado o nexo 

causal entre o dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou 

omissão do ente público. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 

do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E, a partir da data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia 

certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da 

liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (TJ-MT - APL: 

00199202020138110002600372017 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, 

Data de Julgamento: 10/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019) Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O 

PEDIDO, para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento do 

quantitativo de R$ 11.360,63 (onze mil trezentos e sessenta reais e 

sessenta e três centavos) com correção monetária pelo IPCA-E, a contar 
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do término do contrato, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 

9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à 

caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do 

STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. 

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 

11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 

9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001553-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA OAB - MT24235/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001553-52.2018.8.11.0002. REQUERENTE: VALQUIRIA MORTELARO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência 

do presente feito. Pois bem, nos termos do Enunciado 01 dos Enunciados 

da Fazenda Pública, os enunciados dos Juizados Especiais Cíveis, no que 

couber, serão aplicados em razão dos Juizados da Fazenda Pública, 

conforme segue: ENUNCIADO 01: Aplicam-se aos juizados especiais da 

fazenda pública, no que couber, os enunciados dos Juizados Especiais 

Cíveis. (Aprovado no XXIX FONAJE – MS 25 a 27 de maio de 2011). Com 

efeito, o enunciado nº 90 do FONAJE dispõe ser prescindível a intimação 

da parte contrária quando requerida a desistência, in verbis: 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 (Aprovado no XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Desse modo, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a desistência da ação com esteio no art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do disposto no art. 485, VIII, 

do referido diploma legal. Sem condenação de custas e honorários 

advocatícios, consoante dispõe o art. 55 caput da lei 9.099/95. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. Após, ao arquivo. Às 

providências. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010294-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE ROSA DE DEUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010294-47.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: GISLENE ROSA DE DEUS 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade 

de relatório, por força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9099/95. 

Fundamento e decido. Não há necessidade da produção de outras provas, 

para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Depreende-se da petição 

inicial que a parte autora tomou posse em cargo efetivo junto ao Requerido 

na data de 10.08.1994, bem como foi exonerada a pedido em 17.11.2014. 

Afirma, em síntese, não ter percebido os valores afetos aos terços 

constitucionais das férias referentes aos períodos de 2010/2011 e 

2011/2012; às férias integrais não gozadas e proporcionais, com os 

respectivos terços constitucionais, dos períodos aquisitivos de 2012/2013, 

2013/2014 e 2014; e à licença-prêmio não usufruída, relativa ao período 

aquisitivo de 2009/2014, totalizando o montante de R$ 21.004,85, 

conforme cálculo administrativo realizado pela própria Prefeitura Municipal. 

Não havendo o requerido procedido ao pagamento das referidas verbas 

no momento oportuno, deve haver o devido adimplemento, uma vez que o 

artigo 39, § 3º, da Constituição Federal confere tais direitos aos 

servidores ocupantes de cargo público. Assim entende, inclusive, o e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos análogos, v.g.: RECURSO 

DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

EFETIVO – EXONERAÇÃO A PEDIDO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

- VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS – GARANTIA CONSTITUCIONAL - ART. 

39, §3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ÔNUS DE DEMONSTRAR O 

PAGAMENTO DO ENTE MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Segundo disposição contida no art. 39, §3º da 

Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento 

dos direitos previstos no seu artigo 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, 

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais 

comuns a todos os trabalhadores. 2 – Comprovado que o servidor efetivo 

laborou na municipalidade, requereu e obteve a sua exoneração e não 

recebeu verbas que lhe eram devidas, somente poderia ser afastada a 

cobrança se o Município demonstrasse o pagamento dos valores 

cobrados, desconstituindo as alegações feitas pelo autor (artigo 373, II, 

CPC). (N.U 0021890-84.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 

18/06/2019) Ademais, o ente municipal reconheceu devidas as verbas na 

maneira pleiteada, se insurgindo, tão-somente, com relação ao pleito de 

indenização por danos morais. Quanto ao dano moral, de fato não se 

verifica sua materialização, porquanto não há qualquer indício de que o 

descumprimento contratual por parte da municipalidade tenha gerado lesão 

à personalidade do demandante, máxime a parte substancial da renda, 

fora quitada. O e. TJMT, inclusive, nos casos em que verifica devido o 

pagamento de verbas rescisórias a servidor público exonerado, afasta o 

dano moral pelo mero inadimplemento ou atraso na quitação: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL COM 

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO TRABALHISTA - SENTENÇA 

PROCEDENTE, EM PARTE - APELO QUANTO AO INDEXADOR DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F, LEI 

9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 - NÃO 

CABIMENTO NO CASO CONCRETO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – 

OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ - 

MÉRITO - CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - PAGAMENTO 

DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS - VERBAS 

RESCISÓRIAS E CONTIDAS NA CLT - IMPOSSIBILIDADE - FGTS - INDEVIDO 

- DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

- PERCENTUAL FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - APELO 

DESPROVIDO - SENTENÇA, RETIFICADA, EM PARTE. O vínculo 

estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento 

do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna 

indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas 

salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do 

respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo 

trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior. Não 

há falar em indenização por dano moral, se não ficou comprovado o nexo 

causal entre o dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou 

omissão do ente público. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 

do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E, a partir da data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia 

certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da 

liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (TJ-MT - APL: 

00199202020138110002600372017 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, 

Data de Julgamento: 10/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019) Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O 

PEDIDO, para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento do 

quantitativo de R$ 21.004,85 (vinte e um mil e quatro reais e oitenta e cinco 

centavos) com correção monetária pelo IPCA-E, a contar da exoneração, 
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e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a 

contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de 

consequência, encerro a fase de conhecimento. Desnecessidade de 

reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 

12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa 

a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 

Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004916-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE MARQUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004916-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCILENE MARQUES 

PEREIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Desnecessidade de relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9099/95. 

Fundamento e decido. Não há necessidade da produção de outras provas, 

para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O ponto nodal da 

presente celeuma consiste em verificar se renovações sucessivas de 

contrato temporário para com a Fazenda Pública (termo tomado em ampla 

acepção) geram nulidade da contratação, bem como direito à percepção 

das férias, terço constitucional e 13º salário. Inicialmente, cumpre 

destacar que, não nos deparamos, na presente hipótese, com situação 

regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. É que a Lei Municipal 

1.164/91, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Várzea Grande, no art. 2º, estabelece regime jurídico único 

estatutário para os servidores, de tal forma que o vínculo estabelecido é 

institucional-estatutário e não contratual-empregatício. Assim, evidencia-se 

que o servidor é ocupante de cargo público, e não de emprego público in 

stricto sensu, ocupado exclusivamente por empregados públicos, 

cuidando o Direito do Trabalho somente da segunda categoria. “O direito 

do trabalho não se ocupa da normatização e tutela de qualquer tipo de 

relação jurídica que tenha por objeto o trabalho, ou seja, não tem por 

propósito qualquer tipo de relação de trabalho. Tal ramo do Direito tutela 

um tipo específico de relação de trabalho, a qual consiste na relação de 

emprego. Por conseguinte, o Direito do Trabalho será aplicado à 

Administração Pública quando o ente público estabelecer com o 

trabalhador uma relação jurídica de natureza empregatícia, ou seja, 

quando o vínculo empregatício corresponder à ocupação de emprego 

público.”[1] ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTE PÚBLICO. 

NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. REGIME 

ESTATUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA (CLT). 

FGTS, TRCT, MULTA, AVISO PRÉVIO. IMPROCEDÊNCIA. - Havendo o autor 

sido nomeado para o exercício de cargo comissionado, o vínculo 

estabelecido com o ente público deu-se sob a égide do direito público, 

regido pelo regime estatutário local, não incidem as regras da legislação 

trabalhista (CLT), sendo inexigíveis aviso prévio, multas e FGTS. (TJMG, 

AC 10245110181287001 MG, Rel. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 

28/01/2014, p. 06/02/2014). Tal digressão se presta não só à exata 

delimitação do vínculo estabelecido entre as partes. Imprescindível 

também, para fins de verificação da legislação a ser empregada no caso 

concreto, in casu, o Estatuto dos Servidores do Município de Várzea 

Grande, extirpando-se, por completo, a aplicabilidade das normas 

dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho. Pois bem, o artigo 37, 

inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que a 

investidura em cargo ou emprego público carece de aprovação em 

concurso público de provas ou provas e títulos, a depender complexidade 

e natureza do cargo ou emprego.[2] Art. 37. A administração pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; Exceção se 

faz ao cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, nos termos 

da normativa acima colacionada e à contratação temporária, para atender 

necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do 

mesmo artigo, conforme segue: IX - a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público; Não se pode olvidar, também, 

a disposição do inciso I do artigo 37, no sentido de que a contratação 

deverá respeitar a forma estabelecida na Lei, in verbis: I - os cargos, 

empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei; Nesse contexto, a Lei Municipal nº 

1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, 

das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Várzea 

Grande), dispõe em seus artigos 244 e 245: Art. 244. Para atender as 

necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser 

efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante 

contrato de locação de serviços. Art. 245. Consideram-se como de 

necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações 

que visem a: I – combater surtos epidêmicos; II – fazer recenseamento; III – 

atender situações de calamidade pública; IV – substituir ou admitir 

professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do 

magistério; V – permitir a execução de serviço por profissional de notória 

especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e 

tecnológica; VI – atender a outras situações de urgência que vierem a ser 

definidas em lei. §1º - as contratações de que trata este artigo terão 

dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de seis meses, 

exceto nas hipóteses dos incisos III e IV, cujo prazo máximo será de doze 

meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de vinte e quatro meses 

prazos esses improrrogáveis. §2º - O recrutamento será feito mediante 

processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de 

grande circulação, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV. No mesmo 

sentido, prescreve a Lei Municipal n. 2.613/2003: Art. 2º. Considera-se 

necessidade temporária e excepcional no âmbito do município: I – 

assistência às situações de calamidade pública; II – combate a surtos 

endêmicos; III – admissão de professor substituto ou professor visitante; 

IV – qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público: 

a) Limpeza pública; b) construções públicas; c) serviços na área de 

saúde; d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços 

públicos nas secretarias municipais; V – atender programas sociais 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 

Social; VI – atender programas culturais itinerantes; VII – atender 

programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos 

congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com 

repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Art. 4º. As 

contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser 

prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos 

máximos: I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II – até 

doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º, III – até dois anos, nos 

casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º. Destarte, no presente caso, 

evidencia-se que o contrato da parte reclamante fora renovado 

sucessivas vezes, restando patente sua nulidade, por afronta ao que 

dispõe o artigo 37, II, da CRFB. Quanto aos direitos do trabalhador 

temporário, na hipótese de contratação alicerçada em contrato nulo, o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

705.140/RS (Tema 916 STF), submetido ao regime de repercussão geral, 

firmou posicionamento no sentido de que as contratações ilegítimas não 

geram efeitos jurídicos válidos, de modo a gerar direito somente ao 

recebimento do salário e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, excluídas as demais garantias, como férias, terço de 

férias e 13º Salário. Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 
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sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) Acresço que a 

ratio decidendi se amolda com perfeição à hipótese, uma vez que os 

pleitos, ora requeridos, foram objeto do RE acima colacionado. Com efeito, 

o artigo 927 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 927. Os juízes e os 

tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula 

vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou 

de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 

Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal 

de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou 

do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Assim, nos termos do 

inciso II, do artigo 927, o precedente do Supremo Tribunal Federal deve ser 

observado. Inclusive, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

em respeito ao caráter vinculante do precedente, passou a adotar este 

posicionamento, conforme segue: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – RECEBIMENTO DE TERÇO 

CONSTITUCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE – 

RECEBIMENTO DE FGTS – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS POR 

RESCISÃO DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL – 

INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA.1. É direito do trabalhador não concursado, que teve seu 

contrato declarado nulo, de sacar o depósito concernente ao FGTS. (N.U 

0014685-86.2012.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, 

Publicado no DJE 07/02/2019) Os demais tribunais também passaram à 

adoção do posicionamento da Corte Excelsa. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. 1) A regra da obrigatoriedade do 

concurso público para a contratação no serviço público somente encontra 

exceção nos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração e nos 

contratos para atendimento de uma necessidade temporária de 

excepcional interesse público, razão pela qual sua interpretação é 

restritiva. 2) O contrato administrativo que não observa os requisitos 

instituídos no art. 37, IX, da Constituição Federal é nulo e não gera 

qualquer efeito jurídico válido, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS. Precedentes do STF. 3) Reconhecida a 

nulidade do contrato administrativo, esta prepondera sobre eventuais 

direitos supostamente decorrentes da referida relação jurídica, tais como 

férias, 13º salário e adicional de insalubridade. 4) Recurso não provido. 

(TJ-AP - APL: 00115913420198030001 AP, Relator: Desembargador 

CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 20/02/2020, Tribunal) APELAÇÃO 

CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE MARIANA - CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - RE Nº 

765.320/MG - REPERCUSSÃO GERAL - PEDIDO DE PAGAMENTO DE 

FÉRIAS, HORAS EXTRAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - 

VERBAS NÃO DEVIDAS - RECURSO DESPROVIDO. - O contrato 

temporário válido, firmado nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF/88, 

garante ao contratado o recebimento das verbas devidas ao servidor 

público, constantes no artigo 39, § 3º, da CR/88, por se enquadrar no 

regime jurídico estatutário, ao passo que, nas contratações nulas, na 

esteira da jurisprudência do STF (RE 705140/RS), o contratado faz jus 

apenas a saldo de salário e FGTS, porquanto a avença ilegítima não gera 

efeitos jurídicos válidos. (TJ-MG - AC: 10400130007810001 MG, Relator: 

Wilson Benevides, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 

02/04/2019) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM 

FACE DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE - FÉRIAS 

E TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS INDEVIDAS - PRECEDENTES DO 

STF - SENTENÇA REFORMADA - REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA - 

PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO - DECISÃO UNÂNIME. 1. 

Comprovada a ocorrência de sucessivas renovações do ajuste firmado 

com o Poder Público, é inequívoca a nulidade no caso em apreço dos 

vínculos contratuais a partir do segundo, eis que, extrapolaram os limites 

estabelecidos na Lei Municipal nº 99, de 24 de abril de 2001. 2. Nos termos 

do precedente consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, a 

exigência constitucional de concurso público sobrepõe-se aos direitos 

sociais assegurados pela Constituição da República, e, por isso, a 

contratação irregular não gera quaisquer efeitos jurídicos, salvo o direito à 

percepção dos vencimentos referentes ao período trabalhado e o 

levantamento do valor correspondente ao FGTS. 3. Remessa necessária 

provida por decisão unânime. Prejudicado o apelo voluntário. (TJ-PE - APL: 

4744858 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de 

Julgamento: 17/05/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

08/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE SERVIDOR. VÍNCULO NULO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE 

PRESTADOS. FGTS DEVIDO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º 

SALÁRIO DO PERÍODO LABORADO. AUSÊNCIA DE DIREITO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- Conforme decisão do Pretório Excelso, no julgamento do 

RE 765320/MG, reafirmando a sua jurisprudência para fins de 

repercussão geral, a contratação temporária de pessoal pela 

Administração Pública, realizada em desconformidade com o inc. IX do art. 

37, da CR/88, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, senão o direito 

ao recebimento de saldo de salário e do levantamento dos depósitos 

efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 2- Ao 

servidor contratado à míngua de aprovação em concurso público, para 

exercício de função que não se afigura como excepcional ou temporária, 

ou ainda como de assessoramento, chefia ou direção, há de ser 

reconhecida a nulidade do contrato de prestação de serviços e, em 

consequência, o direito à percepção das verbas relativas ao depósito do 

FGTS, nos termos do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. 3- Em sendo cada 

litigante, em parte, vencedor e vencido na demanda, de rigor o 

reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC. 

4- Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-TO - APL: 

00140288220198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS) Destarte, 

evidenciada a nulidade da contratação, não há que se falar em férias, 

terço de férias, 13º salário ou aviso prévio, somente no direito ao 

recolhimento do FGTS. Cumpre delimitar que não incide a multa de 40% 

sobre o valor do FGTS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – CONTRATO NULO POR 

CONTRARIAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS - DIREITOS SOCIAIS – 

MATÉRIAS DECIDIDAS PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO REGAL (RE 

765.320) – DIREITOS APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITO DE 

FGTS, SEM A MULTA DOS 40% - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 

1. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é 

condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e 

títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação 

mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade 

temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF). 

2. O Apelante exerceu cargo público sem que houvesse comprovação da 

necessidade e excepcional interesse público a justificar a contratação 

temporária. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo 

por contrariar o texto constitucional. 3. Por ser nula a relação estabelecida 

entre o Apelante e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz 

de gerar, salvo saldo de salários e FGTS, sem a multa dos 40% 

(repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320). 4. Inexistência 

de saldo de salário ou pagamento de salário integral, posto que tal verba já 

foi paga, conforme demonstra ficha financeira anexa. 9. Recurso de 

Apelação desprovido. (TJ-MT - APL: 000178498201281100371401302017 

MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de 

Julgamento: 13/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2018) Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O 

PEDIDO, para declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, 

consequentemente, condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em razão de todo o 

período, com correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora na forma do 

artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, a partir da citação (Tema 810 do STF). Via 

de consequência, encerro a fase de conhecimento. Determino que a parte 

autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta 
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decisão. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que 

dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da 

Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito [1] NEIVA, Rogério. Direito e Processo do Trabalho 

Aplicados à Administração Pública e Fazenda Pública. 2ª Ed. São Paulo: 

GEN, 2015, p.23. [2] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 

20ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 670.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011764-16.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA PAULA ARAUJO 

PONTES REQUERIDO: DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Dispensado o relatório por 

força do que prescreve o art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

As provas documentais bastam ao julgamento da lide, de tal forma que o 

mérito da lide será conhecido na forma do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, destaco que, uma vez que o Estado, aqui 

tomado em ampla acepção (União, Estado-membro, Território e Município), 

resolva prestar serviços não exclusivos da administração pública, 

imiscuindo-se em relações tipicamente consumeristas, aplicam-se as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, de modo que os 

“privilégios” da Administração não encontram guarida nesta hipótese. 

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO. TRÊS RIOS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

pedido de repetição do indébito com o escopo de se ver o autor 

desobrigado do pagamento da cobrança de esgoto pela autarquia ré, bem 

como o ressarcimento em dobro dos valores pagos. 2. Existe, na hipótese, 

relação de consumo entre o prestador do serviço e a autora, sendo 

aplicáveis as normas insertas no Código Consumerista. [...] (TJ-RJ - APL: 

00058917620118190045 RJ 0005891-76.2011.8.19.0045, Relator: DES. 

MONICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 18/12/2012, 

OITAVA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 18/04/2013 14:03) Quanto 

ao mérito, o ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar se 

houve desídia da autarquia demandada, em razão da consumidora. Com 

efeito, colhe-se dos autos que no dia 23.05.2019 (RA nº 1039710), a 

consumidora requereu a verificação da viabilidade de ligação de seu 

imóvel na rede pública de água. Findo o prazo posto pela autarquia como 

previsão de atendimento (na ocasião, até 02.06.2019), a consumidora 

retornou ao DAE, novamente pleiteando a verificação de viabilidade de 

ligação da rede de água, em 12.06.2019 (RA nº 1045603). Somente após 

esse novo comparecimento foi procedido ao atendimento pelo DAE, 

conforme faz prova a Ordem de Serviço nº 1159176, com data de 

geração e cumprimento em 12.06.2019, apresentada pelo próprio 

Requerido. Depois de constatada a possibilidade, a requerente 

compareceu na sede da autarquia, no dia 18.07.2019 (Registro de 

Atendimento nº 1055830), para requerer o efetivo aperfeiçoamento da 

ligação, ficando prevista a realização do serviço para o dia 07.08.2019. 

Nesse sentido, resta caracterizada a desídia da parte requerida em face 

da requerente, uma vez que o serviço não fora realizado na data prevista, 

sequer lhe sendo informada a justificativa e/ou o dia em que a ligação 

ocorreria. O argumento da autarquia, de que, por regramento interno, 

possui até 30 (trinta) dias para a realização do serviço, prorrogáveis por 

igual período, não merece amparo, pois, na esfera consumerista, a 

proposta vincula o proponente, de tal modo que, a ausência de ligação na 

data informada, caracteriza inadimplemento contratual. A jurisprudência 

não empresta interpretação diversa à hipótese: RECURSO INOMINADO – 

EMPRÉSTIMO FINANCEIRO – DIREITO DO CONSUMIDOR – PROPOSTA 

VINCULA O PROPONENTE - O recorrente deixou de apresentar prova 

impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do recorrido, nem carreou no 

processo o suposto contrato assinado pelo apelante. Há que prosperar a 

alegação do recorrido de que assinou o contrato antes que este fosse 

preenchido, entretanto, consta nos autos a proposta de crédito na qual 

está expresso o número e o valor das parcelas. Proposta que vinculou o 

recorrente a teor do art. 48 do CDC. (TJ-RO - Recurso Cível: 

10001416720078220907 RO 1000141-67.2007.822.0907, Relator: Juíza 

Maria Abadia de Castro Mariano Soares Lima, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 27/10/2008.) De toda forma, 

verifica-se da documentação fornecida pelo DAE que a ligação somente 

foi efetivada na data de 14.10.2019, ou seja, 88 (oitenta e oito) dias após o 

atendimento onde foi agendado o procedimento e com mais de 68 

(sessenta e oito) dias de atraso com relação a data prevista para 

conclusão. Não é demais ressaltar que foi necessário novo 

comparecimento da demandante ao DAE, conforme RA nº 1055830 de 

28.08.2019, além do acionamento judicial da autarquia, para que fosse 

finalizada a ligação de água em favor da demandante. Destarte, quanto ao 

dano moral, sequer é necessário elucubrar em demasia sobre o tema, 

porquanto a água é bem essencial à dignidade da pessoa humana, de 

forma que a demora injustificada na ligação, privando a pessoa de sua 

utilização, ultrapassa a esfera do aborrecimento cotidiano, para 

caracterizar efetivo dano moral. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA. LIGAÇÃO NOVA. DEMORA NO 

ATENDIMENTO. AGIR IRREGULAR DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. A autora solicitou a ligação do fornecimento de água em 

sua residência no dia 06.02.2013, a qual somente foi efetivada em 

04/03/2013. Postula, assim, indenização por danos morais. A parte ré 

limita-se a referir que houve a ligação antes mesmo de ter conhecimento 

da medida liminar, o que implicaria a perda do objeto da ação, bem como 

necessário que a autora aguardasse a execução dos serviços, dentro de 

uma ordem de preferência. Ainda, que não configurado o dano moral, na 

medida em que o pedido de ligação ocorreu após a autora mudar-se para 

o local, estando ela ciente de que permaneceria sem o serviço por algum 

período. Em que pese tenha sido informado à consumidora que o serviço 

seria realizado em 15 dias, prazo este superior ao previsto no 

Regulamento da concessionária, o qual refere 7 dias, verifica-se que a 

ligação ocorreu quase 30 dias após a solicitação. Assim, considerando 

que o serviço de água é um serviço essencial, a exemplo da energia 

elétrica e, não logrando a concessionária comprovar qualquer inviabilidade 

técnica a impedir o estabelecimento do serviço de água solicitado, a 

demora excessiva (quase 30 dias) para a ligação, acarreta em 

transtornos ao consumidor que superam os meros dissabores do 

cotidiano, restando caracterizado o dano moral, ainda que com finalidade 

punitiva e dissuasória. A título de indenização, portanto, arbitra-se a 

quantia de R$ 2.000,00, adequada às circunstâncias do caso concreto e 

dentro dos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos 

análogos. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71004540761, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004540761 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/04/2014) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NÃO LIGAÇÃO DO SERVIÇO. 

DEMORA INJUSTIFICADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CABIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A prestação do 

fornecimento de água potável enquadra-se na categoria de serviços 

públicos essenciais, sendo um direito de todas as pessoas o amplo 

acesso a esses serviços. 2. In casu, a parte autora informou na exordial, 

ajuizada em 26/11/2012, que residia no imóvel há mais de 45 dias, o que 

restou incontroverso nos autos. Assim, sendo datada de 28/11/2012 a 

decisão deferindo a tutela antecipada, a demandante ficou pelo menos 47 

dias sem o fornecimento de água em sua residência, de forma 

injustificada, considerando que providenciou a instalação de canos no 

terreno, aterrando-os (fotos às fl. 28 e 29), fins viabilizar o serviço, que 

não foi efetivado pela concessionária. 2. O cumprimento da tutela 

antecipada pela CORSAN, efetuando a ligação da água com pressão 

adequada à residência da parte autora, não importa na perda do objeto da 

ação, pois a pretensão resistida somente foi atendida por intermédio do 

Poder Judiciário. 2. A não efetuação de ligação de água, serviço 
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essencial, com demora injustificada, caracteriza ato ilícito de que resultam 

danos extrapatrimoniais indenizáveis. Quantum indenizatório mantido, pois 

adequado, servindo de compensação à vítima e igualmente como 

penalização ao infrator. 3. Honorários advocatícios: quantum modificado. 

APELAÇÃO DA DEMANDADA DESPROVIDA. APELAÇÃO... DA PARTE 

AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069807444, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos 

de Souza Junior, Julgado em 30/08/2016). (TJ-RS - AC: 70069807444 RS, 

Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 30/08/2016, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

08/09/2016) Embora o artigo 944 do Código Civil estabeleça como 

parâmetro indenizatório somente a extensão do dano, tanto a doutrina 

quanto a jurisprudência, são uníssonas no sentido de que o julgador deve 

observar, também, a capacidade das partes, com o fito de evitar que o 

valor ultrapasse a esfera da compensação, caracterizando efetivo 

acréscimo patrimonial à vítima ou que venha a ser fixado em valor ínfimo, 

inapto a desestimular a reiteração da conduta lesiva. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE. DANO MORAL. QUANTUM. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A 

indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável e justo, e 

com moderação, para que não represente montante irrisório, nem implique 

enriquecimento ilícito. A correção monetária referente à indenização por 

danos morais deve incidir a partir da data da publicação da sentença. Já 

os juros de mora, na hipótese de responsabilidade extracontratual, devem 

ser computados desde o evento danoso. (TJ-MG - AC: 

10024101924678001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 

18/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

24/02/2014) Nesses limites, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) bem responde à hipótese. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, 

para ratificar a liminar deferida, bem como condenar a autarquia requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com correção monetária a partir desta decisão e juros de 

mora a contar do evento danoso (data em que a ligação deveria ter 

ocorrido). A correção monetária deverá observar o IPCA-E, e os juros a 

forma prescrita art. 1-F da Lei nº 9494/97. Via de consequência, encerro a 

fase de conhecimento. Desnecessidade de reexame necessário, por 

força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT. AMINI HADDAD CAMPOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002443-88.2018.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JUCILENE 

CATARINA DA VEIGA BARBOSA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar (prescrição). O Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 5, com repercussão geral 

reconhecida, firmou entendimento pelo direito do servidor público à 

incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da 

moeda em URV até a reestruturação remuneratória (leading case: RE 

561.836/RN). O tema restou assim ementado: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 

11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve 

adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) 

O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, 

na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 

(...) (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) No mesmo sentido, é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, 

DJe 10/06/2019) Acompanhando referidos precedentes, tem-se a Súmula 

11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais 

diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real 

de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF) Ainda, o artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/32, preleciona: Art. 1º As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. Em consequência, inicia-se o prazo prescricional para 

reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à 

reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor 

público. Igualmente, a parte disporia de 05 (cinco) anos, contados da 

publicação da referida lei da carreira para ajuizar eventual ação de 

cobrança a respeito das diferençar salariais decorrentes da URV. No 

caso dos autos, constata-se que a autora é servidora municipal e ocupa o 

cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional – Perfil Técnico de 

Desenvolvimento Especializado, o qual foi estruturado pela Lei Municipal nº 

3.505/2010, pela qual foram definidos os subsídios para a categoria. 

Desse modo, tendo a parte autora ingressado com a ação em 2018, ou 

seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da estruturação 

do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do 

direito. A esse respeito, entendimento hodierno do Superior Tribunal de 

Justiça: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Decorridos mais de cinco 

anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o 

ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura 

decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV (cf. 

AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe 23/11/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 

1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) No mesmo sentido tem 

decidido a e. Turma Recursal Única de Mato Grosso, em casos análogos: 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O 

TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA 

LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO 

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A reestruturação da carreira faz 

cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, 

momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças 

não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da 

Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 2. O 

prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às 

diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do 

Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, 

de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal. (N.U 

0504453-50.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020) RECURSO INOMINADO. URV. PERDA 

SALARIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. STF E STJ. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, V, A, DO CPC/15. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo entendimento do C. STF, quando do 
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julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, a existência de leis 

posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento 

das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público” 

2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o 

marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não 

recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação. 3. Além do 

precedente oriundo do C. STF, de observância obrigatória (art. 927 do 

CPC/2015), esta E. Turma Recursal também editou o Enunciado Sumular nº 

11, que assim dispõe: “O início do marco prescricional para reivindicar 

eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”. 4. No caso concreto, 

as diferenças salariais pretendidas pela parte demandante encontram-se 

fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei 

que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da presente actio 

transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos. 5. Recurso provido para 

acolher a prejudicial de prescrição. 6. Decisão monocrática em razão do 

disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 11 da 

Turma Recursal Única de Mato Grosso. (N.U 0501376-56.2015.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) 

Ante o exposto, acolho a preliminar aventada, para declarar a prescrição 

da pretensão inicial (Tema 5 do STF), extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009047-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009047-02.2017.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA LUZIA DIAS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de 

relatório, por força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Não há necessidade da produção de outras provas, 

para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar (prescrição). O 

Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 5, com 

repercussão geral reconhecida, firmou entendimento pelo direito do 

servidor público à incorporação de eventual defasagem salarial em virtude 

da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória 

(leading case: RE 561.836/RN). O tema restou assim ementado: 1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 

11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve 

adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) 

O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, 

na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 

(...) (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) No mesmo sentido, é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, 

DJe 10/06/2019) Acompanhando referidos precedentes, tem-se a Súmula 

11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais 

diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real 

de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF) Ainda, o artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/32, preleciona: Art. 1º As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. Em consequência, inicia-se o prazo prescricional para 

reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à 

reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor 

público. Igualmente, a parte disporia de 05 (cinco) anos, contados da 

publicação da referida lei da carreira para ajuizar eventual ação de 

cobrança a respeito das diferençar salariais decorrentes da URV. No 

caso dos autos, constata-se que a autora é servidora municipal e ocupa o 

cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, o qual foi estruturado pela Lei 

Municipal nº 3.505/2010, pela qual foram definidos os subsídios para a 

categoria. Desse modo, tendo a parte autora ingressado com a ação em 

2017, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da 

estruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de 

fundo do direito. A esse respeito, entendimento hodierno do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE 

CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Decorridos 

mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório 

e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura 

decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV (cf. 

AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe 23/11/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 

1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) No mesmo sentido tem 

decidido a e. Turma Recursal Única de Mato Grosso, em casos análogos: 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O 

TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA 

LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO 

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A reestruturação da carreira faz 

cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, 

momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças 

não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da 

Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 2. O 

prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às 

diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do 

Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, 

de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal. (N.U 

0504453-50.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020) RECURSO INOMINADO. URV. PERDA 

SALARIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. STF E STJ. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, V, A, DO CPC/15. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo entendimento do C. STF, quando do 

julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, a existência de leis 

posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento 

das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público” 

2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o 

marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não 

recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação. 3. Além do 

precedente oriundo do C. STF, de observância obrigatória (art. 927 do 

CPC/2015), esta E. Turma Recursal também editou o Enunciado Sumular nº 

11, que assim dispõe: “O início do marco prescricional para reivindicar 

eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”. 4. No caso concreto, 

as diferenças salariais pretendidas pela parte demandante encontram-se 
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fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei 

que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da presente actio 

transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos. 5. Recurso provido para 

acolher a prejudicial de prescrição. 6. Decisão monocrática em razão do 

disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 11 da 

Turma Recursal Única de Mato Grosso. (N.U 0501376-56.2015.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) 

Ante o exposto, acolho a preliminar aventada, para declarar a prescrição 

da pretensão inicial (Tema 5 do STF), extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001132-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EZIDIO DA SILVA FILHO (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):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001132-28.2019.8.11.0002. AUTOR(A): BENEDITO EZIDIO DA SILVA 

FILHO REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de 

relatório, por força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. O Sistema Processual Civil Brasileiro admite, em 

casos excepcionais, o julgamento improcedente do pedido de forma 

liminar, nas hipóteses do art. 332 do CPC: Art. 332. Nas causas que 

dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, 

julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de 

súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - 

acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal 

de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado 

em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito 

local. § 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido 

se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. No 

presente caso, verifico a necessidade de análise, de ofício, da prescrição 

da pretensão autoral, na forma do art. 354 do Código de Processo Civil. O 

Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 5, com 

repercussão geral reconhecida, firmou entendimento pelo direito do 

servidor público à incorporação de eventual defasagem salarial em virtude 

da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória 

(leading case: RE 561.836/RN). O tema restou assim ementado: 1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 

11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve 

adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) 

O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, 

na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 

(...) (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) No mesmo sentido, é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, 

DJe 10/06/2019) Acompanhando referidos precedentes, tem-se a Súmula 

11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais 

diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real 

de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF) Ainda, o artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/32, preleciona: Art. 1º As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. Em consequência, inicia-se o prazo prescricional para 

reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à 

reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor 

público. Igualmente, a parte disporia de 05 (cinco) anos, contados da 

publicação da referida lei da carreira para ajuizar eventual ação de 

cobrança a respeito das diferençar salariais decorrentes da URV. No 

caso dos autos, constata-se que o autor é servidor municipal e ocupa o 

cargo de Agente de Segurança e Manutenção, vinculado à Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, o qual foi estruturado pela Lei Municipal 

nº 3.505/2010, pela qual foram definidos os subsídios para a categoria. 

Desse modo, tendo a parte autora ingressado com a ação em 2019, ou 

seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da estruturação 

do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do 

direito. A esse respeito, entendimento hodierno do Superior Tribunal de 

Justiça: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Decorridos mais de cinco 

anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o 

ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura 

decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV (cf. 

AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe 23/11/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 

1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) No mesmo sentido tem 

decidido a e. Turma Recursal Única de Mato Grosso, em casos análogos: 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O 

TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA 

LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO 

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A reestruturação da carreira faz 

cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, 

momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças 

não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da 

Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 2. O 

prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às 

diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do 

Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, 

de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal. (N.U 

0504453-50.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020) RECURSO INOMINADO. URV. PERDA 

SALARIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. STF E STJ. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, V, A, DO CPC/15. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo entendimento do C. STF, quando do 

julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, a existência de leis 

posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento 

das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público” 

2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o 

marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não 

recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação. 3. Além do 

precedente oriundo do C. STF, de observância obrigatória (art. 927 do 

CPC/2015), esta E. Turma Recursal também editou o Enunciado Sumular nº 

11, que assim dispõe: “O início do marco prescricional para reivindicar 

eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”. 4. No caso concreto, 

as diferenças salariais pretendidas pela parte demandante encontram-se 

fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei 

que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da presente actio 

transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos. 5. Recurso provido para 
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acolher a prejudicial de prescrição. 6. Decisão monocrática em razão do 

disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 11 da 

Turma Recursal Única de Mato Grosso. (N.U 0501376-56.2015.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) 

Ante o exposto, declaro, de ofício, a prescrição da pretensão inicial (Tema 

5 do STF) e, via de consequência, julgo liminarmente improcedente a 

presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

dos artigos 332, § 1º, e 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002560-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LEITE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002560-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA APARECIDA LEITE DE 

SOUZA REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Desnecessidade de relatório, por força da normativa disposta no art. 38 

na Lei nº 9099/95. Fundamento e decido. Não há necessidade da 

produção de outras provas, para além das documentais, motivo pelo qual 

a lide será julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Preliminar (prescrição). O Supremo Tribunal Federal, quando do 

julgamento do Tema 5, com repercussão geral reconhecida, firmou 

entendimento pelo direito do servidor público à incorporação de eventual 

defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a 

reestruturação remuneratória (leading case: RE 561.836/RN). O tema 

restou assim ementado: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (...) (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) No mesmo sentido, é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, 

DJe 10/06/2019) Acompanhando referidos precedentes, tem-se a Súmula 

11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais 

diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real 

de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF) Ainda, o artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/32, preleciona: Art. 1º As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. Em consequência, inicia-se o prazo prescricional para 

reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à 

reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor 

público. Igualmente, a parte disporia de 05 (cinco) anos, contados da 

publicação da referida lei da carreira para ajuizar eventual ação de 

cobrança a respeito das diferençar salariais decorrentes da URV. No 

caso dos autos, constata-se que a autora é servidora estadual e ocupa o 

cargo de Apoio Administrativo Educacional, vinculado à Secretaria de 

Estado de Educação, o qual foi estruturado pela Lei Complementar 

Estadual nº 50/1998, pela qual foram definidos os subsídios para a 

categoria. Desse modo, tendo a parte autora ingressado com a ação em 

2019, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da 

estruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de 

fundo do direito. A esse respeito, entendimento hodierno do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE 

CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Decorridos 

mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório 

e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura 

decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV (cf. 

AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe 23/11/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 

1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) No mesmo sentido tem 

decidido a e. Turma Recursal Única de Mato Grosso, em casos análogos: 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O 

TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA 

LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO 

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A reestruturação da carreira faz 

cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, 

momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças 

não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da 

Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 2. O 

prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às 

diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do 

Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, 

de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal. (N.U 

0504453-50.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020) RECURSO INOMINADO. URV. PERDA 

SALARIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. STF E STJ. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, V, A, DO CPC/15. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo entendimento do C. STF, quando do 

julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, a existência de leis 

posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento 

das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público” 

2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o 

marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não 

recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação. 3. Além do 

precedente oriundo do C. STF, de observância obrigatória (art. 927 do 

CPC/2015), esta E. Turma Recursal também editou o Enunciado Sumular nº 

11, que assim dispõe: “O início do marco prescricional para reivindicar 

eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”. 4. No caso concreto, 

as diferenças salariais pretendidas pela parte demandante encontram-se 

fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei 

que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da presente actio 

transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos. 5. Recurso provido para 

acolher a prejudicial de prescrição. 6. Decisão monocrática em razão do 

disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 11 da 

Turma Recursal Única de Mato Grosso. (N.U 0501376-56.2015.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) 

Ante o exposto, acolho a preliminar aventada, para declarar a prescrição 

da pretensão inicial (Tema 5 do STF), extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1008583-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ALMIRA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008583-75.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIA ALMIRA RIBEIRO 

DA COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Desnecessidade de relatório, por força da normativa disposta no art. 38 

na Lei nº 9099/95. Fundamento e decido. Não há necessidade da 

produção de outras provas, para além das documentais, motivo pelo qual 

a lide será julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Preliminar (prescrição). O Supremo Tribunal Federal, quando do 

julgamento do Tema 5, com repercussão geral reconhecida, firmou 

entendimento pelo direito do servidor público à incorporação de eventual 

defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a 

reestruturação remuneratória (leading case: RE 561.836/RN). O tema 

restou assim ementado: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (...) (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) No mesmo sentido, é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, 

DJe 10/06/2019) Acompanhando referidos precedentes, tem-se a Súmula 

11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais 

diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real 

de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF) Ainda, o artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/32, preleciona: Art. 1º As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. Em consequência, inicia-se o prazo prescricional para 

reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à 

reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor 

público. Igualmente, a parte disporia de 05 (cinco) anos, contados da 

publicação da referida lei da carreira para ajuizar eventual ação de 

cobrança a respeito das diferençar salariais decorrentes da URV. No 

caso dos autos, constata-se que a autora é servidora estadual 

aposentada pelo cargo de Merendeira, vinculado à Secretaria de Estado 

de Educação, o qual foi estruturado pela Lei Complementar Estadual nº 

50/1998, pela qual foram definidos os subsídios para a categoria. Desse 

modo, tendo a parte autora ingressado com a ação em 2017, ou seja, após 

transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da estruturação do quadro 

remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito. A esse 

respeito, entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Decorridos mais de cinco 

anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o 

ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura 

decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV (cf. 

AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe 23/11/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 

1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) No mesmo sentido tem 

decidido a e. Turma Recursal Única de Mato Grosso, em casos análogos: 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O 

TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA 

LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO 

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A reestruturação da carreira faz 

cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, 

momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças 

não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da 

Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 2. O 

prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às 

diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do 

Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, 

de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal. (N.U 

0504453-50.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020) RECURSO INOMINADO. URV. PERDA 

SALARIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. STF E STJ. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, V, A, DO CPC/15. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo entendimento do C. STF, quando do 

julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, a existência de leis 

posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento 

das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público” 

2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o 

marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não 

recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação. 3. Além do 

precedente oriundo do C. STF, de observância obrigatória (art. 927 do 

CPC/2015), esta E. Turma Recursal também editou o Enunciado Sumular nº 

11, que assim dispõe: “O início do marco prescricional para reivindicar 

eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”. 4. No caso concreto, 

as diferenças salariais pretendidas pela parte demandante encontram-se 

fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei 

que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da presente actio 

transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos. 5. Recurso provido para 

acolher a prejudicial de prescrição. 6. Decisão monocrática em razão do 

disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 11 da 

Turma Recursal Única de Mato Grosso. (N.U 0501376-56.2015.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) 

Ante o exposto, acolho a preliminar aventada, para declarar a prescrição 

da pretensão inicial (Tema 5 do STF), extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012033-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI AMANCIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012033-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSELI AMANCIA DE 
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CAMPOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Desnecessidade de relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9099/95. 

Fundamento e decido. Não há necessidade da produção de outras provas, 

para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar – Prescrição 

FGTS. No julgamento do ARE 709212/DF o Supremo Tribunal Federal 

firmou posicionamento no sentido de que a prescrição à reclamação do 

FGTS é trintenária, quando o início do prazo prescricional se iniciou até 

13.11.2014, passando, a partir daí, a ser quinquenal, o que ocorrer 

primeiro. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA E 

RECURSO ADESIVO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PRESCRIÇÃO 

TRINTENÁRIA PARA RECEBIMENTO FGTS - MODULAÇÃO DE EFEITOS 

ARE 70912/DF - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS 

PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO FGTS – 

REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 596.478/RR E RE 765.320/MG – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - 

APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.[...]A 

modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional 

do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/ TST, pela 

qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso 

em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: 

trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 

13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)” (...) (Apelação / Remessa Necessária 

20779/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, 

Publicado no DJE 12/03/2019) Logo, aplicando-se a regra disposta pelo 

STF, evidencia-se não ter o instituto da prescrição alcançado, sequer 

parcialmente, o direito da parte autora, no que tange ao FGTS. Nessa 

senda, rejeito a preliminar de prescrição. O ponto nodal da presente 

celeuma consiste em verificar se renovações sucessivas de contrato 

temporário para com a Fazenda Pública (termo tomado em ampla acepção) 

geram nulidade da contratação, bem como direito à percepção das férias, 

terço constitucional e 13º salário. Inicialmente, cumpre destacar que, não 

nos deparamos, na presente hipótese, com situação regida pela 

Consolidação das Leis do Trabalho. É que a Lei Municipal 1.164/91, que 

dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea 

Grande, no art. 2º, estabelece regime jurídico único estatutário para os 

servidores, de tal forma que o vínculo estabelecido é 

institucional-estatutário e não contratual-empregatício. Assim, evidencia-se 

que o servidor é ocupante de cargo público, e não de emprego público in 

stricto sensu, ocupado exclusivamente por empregados públicos, 

cuidando o Direito do Trabalho somente da segunda categoria. “O direito 

do trabalho não se ocupa da normatização e tutela de qualquer tipo de 

relação jurídica que tenha por objeto o trabalho, ou seja, não tem por 

propósito qualquer tipo de relação de trabalho. Tal ramo do Direito tutela 

um tipo específico de relação de trabalho, a qual consiste na relação de 

emprego. Por conseguinte, o Direito do Trabalho será aplicado à 

Administração Pública quando o ente público estabelecer com o 

trabalhador uma relação jurídica de natureza empregatícia, ou seja, 

quando o vínculo empregatício corresponder à ocupação de emprego 

público.”[1] ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTE PÚBLICO. 

NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. REGIME 

ESTATUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA (CLT). 

FGTS, TRCT, MULTA, AVISO PRÉVIO. IMPROCEDÊNCIA. - Havendo o autor 

sido nomeado para o exercício de cargo comissionado, o vínculo 

estabelecido com o ente público deu-se sob a égide do direito público, 

regido pelo regime estatutário local, não incidem as regras da legislação 

trabalhista (CLT), sendo inexigíveis aviso prévio, multas e FGTS. (TJMG, 

AC 10245110181287001 MG, Rel. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 

28/01/2014, p. 06/02/2014). Tal digressão se presta não só à exata 

delimitação do vínculo estabelecido entre as partes. Imprescindível 

também, para fins de verificação da legislação a ser empregada no caso 

concreto, in casu, o Estatuto dos Servidores do Município de Várzea 

Grande, extirpando-se, por completo, a aplicabilidade das normas 

dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho. Pois bem, o artigo 37, 

inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que a 

investidura em cargo ou emprego público carece de aprovação em 

concurso público de provas ou provas e títulos, a depender complexidade 

e natureza do cargo ou emprego.[2] Art. 37. A administração pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; Exceção se 

faz ao cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, nos termos 

da normativa acima colacionada e à contratação temporária, para atender 

necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do 

mesmo artigo, conforme segue: IX - a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público; Não se pode olvidar, também, 

a disposição do inciso I do artigo 37, no sentido de que a contratação 

deverá respeitar a forma estabelecida na Lei, in verbis: I - os cargos, 

empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei; Nesse contexto, a Lei Municipal nº 

1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, 

das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Várzea 

Grande), dispõe em seus artigos 244 e 245: Art. 244. Para atender as 

necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser 

efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante 

contrato de locação de serviços. Art. 245. Consideram-se como de 

necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações 

que visem a: I – combater surtos epidêmicos; II – fazer recenseamento; III – 

atender situações de calamidade pública; IV – substituir ou admitir 

professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do 

magistério; V – permitir a execução de serviço por profissional de notória 

especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e 

tecnológica; VI – atender a outras situações de urgência que vierem a ser 

definidas em lei. §1º - as contratações de que trata este artigo terão 

dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de seis meses, 

exceto nas hipóteses dos incisos III e IV, cujo prazo máximo será de doze 

meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de vinte e quatro meses 

prazos esses improrrogáveis. §2º - O recrutamento será feito mediante 

processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de 

grande circulação, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV. No mesmo 

sentido, prescreve a Lei Municipal n. 2.613/2003: Art. 2º. Considera-se 

necessidade temporária e excepcional no âmbito do município: I – 

assistência às situações de calamidade pública; II – combate a surtos 

endêmicos; III – admissão de professor substituto ou professor visitante; 

IV – qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público: 

a) Limpeza pública; b) construções públicas; c) serviços na área de 

saúde; d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços 

públicos nas secretarias municipais; V – atender programas sociais 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 

Social; VI – atender programas culturais itinerantes; VII – atender 

programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos 

congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com 

repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Art. 4º. As 

contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser 

prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos 

máximos: I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II – até 

doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º, III – até dois anos, nos 

casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º. Destarte, no presente caso, 

evidencia-se que o contrato da parte reclamante fora renovado 

sucessivas vezes, restando patente sua nulidade, por afronta ao que 

dispõe o artigo 37, II, da CRFB. Quanto aos direitos do trabalhador 

temporário, na hipótese de contratação alicerçada em contrato nulo, o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

705.140/RS (Tema 916 STF), submetido ao regime de repercussão geral, 

firmou posicionamento no sentido de que as contratações ilegítimas não 

geram efeitos jurídicos válidos, de modo a gerar direito somente ao 

recebimento do salário e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, excluídas as demais garantias, como férias, terço de 

férias e 13º Salário. Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 
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reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) Acresço que a 

ratio decidendi se amolda com perfeição à hipótese, uma vez que os 

pleitos, ora requeridos, foram objeto do RE acima colacionado. Com efeito, 

o artigo 927 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 927. Os juízes e os 

tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula 

vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou 

de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 

Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal 

de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou 

do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Assim, nos termos do 

inciso II, do artigo 927, o precedente do Supremo Tribunal Federal deve ser 

observado. Inclusive, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

em respeito ao caráter vinculante do precedente, passou a adotar este 

posicionamento, conforme segue: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – RECEBIMENTO DE TERÇO 

CONSTITUCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE – 

RECEBIMENTO DE FGTS – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS POR 

RESCISÃO DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL – 

INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA.1. É direito do trabalhador não concursado, que teve seu 

contrato declarado nulo, de sacar o depósito concernente ao FGTS. (N.U 

0014685-86.2012.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, 

Publicado no DJE 07/02/2019) Os demais tribunais também passaram à 

adoção do posicionamento da Corte Excelsa. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. 1) A regra da obrigatoriedade do 

concurso público para a contratação no serviço público somente encontra 

exceção nos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração e nos 

contratos para atendimento de uma necessidade temporária de 

excepcional interesse público, razão pela qual sua interpretação é 

restritiva. 2) O contrato administrativo que não observa os requisitos 

instituídos no art. 37, IX, da Constituição Federal é nulo e não gera 

qualquer efeito jurídico válido, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS. Precedentes do STF. 3) Reconhecida a 

nulidade do contrato administrativo, esta prepondera sobre eventuais 

direitos supostamente decorrentes da referida relação jurídica, tais como 

férias, 13º salário e adicional de insalubridade. 4) Recurso não provido. 

(TJ-AP - APL: 00115913420198030001 AP, Relator: Desembargador 

CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 20/02/2020, Tribunal) APELAÇÃO 

CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE MARIANA - CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - RE Nº 

765.320/MG - REPERCUSSÃO GERAL - PEDIDO DE PAGAMENTO DE 

FÉRIAS, HORAS EXTRAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - 

VERBAS NÃO DEVIDAS - RECURSO DESPROVIDO. - O contrato 

temporário válido, firmado nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF/88, 

garante ao contratado o recebimento das verbas devidas ao servidor 

público, constantes no artigo 39, § 3º, da CR/88, por se enquadrar no 

regime jurídico estatutário, ao passo que, nas contratações nulas, na 

esteira da jurisprudência do STF (RE 705140/RS), o contratado faz jus 

apenas a saldo de salário e FGTS, porquanto a avença ilegítima não gera 

efeitos jurídicos válidos. (TJ-MG - AC: 10400130007810001 MG, Relator: 

Wilson Benevides, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 

02/04/2019) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM 

FACE DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE - FÉRIAS 

E TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS INDEVIDAS - PRECEDENTES DO 

STF - SENTENÇA REFORMADA - REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA - 

PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO - DECISÃO UNÂNIME. 1. 

Comprovada a ocorrência de sucessivas renovações do ajuste firmado 

com o Poder Público, é inequívoca a nulidade no caso em apreço dos 

vínculos contratuais a partir do segundo, eis que, extrapolaram os limites 

estabelecidos na Lei Municipal nº 99, de 24 de abril de 2001. 2. Nos termos 

do precedente consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, a 

exigência constitucional de concurso público sobrepõe-se aos direitos 

sociais assegurados pela Constituição da República, e, por isso, a 

contratação irregular não gera quaisquer efeitos jurídicos, salvo o direito à 

percepção dos vencimentos referentes ao período trabalhado e o 

levantamento do valor correspondente ao FGTS. 3. Remessa necessária 

provida por decisão unânime. Prejudicado o apelo voluntário. (TJ-PE - APL: 

4744858 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de 

Julgamento: 17/05/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

08/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE SERVIDOR. VÍNCULO NULO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE 

PRESTADOS. FGTS DEVIDO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º 

SALÁRIO DO PERÍODO LABORADO. AUSÊNCIA DE DIREITO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- Conforme decisão do Pretório Excelso, no julgamento do 

RE 765320/MG, reafirmando a sua jurisprudência para fins de 

repercussão geral, a contratação temporária de pessoal pela 

Administração Pública, realizada em desconformidade com o inc. IX do art. 

37, da CR/88, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, senão o direito 

ao recebimento de saldo de salário e do levantamento dos depósitos 

efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 2- Ao 

servidor contratado à míngua de aprovação em concurso público, para 

exercício de função que não se afigura como excepcional ou temporária, 

ou ainda como de assessoramento, chefia ou direção, há de ser 

reconhecida a nulidade do contrato de prestação de serviços e, em 

consequência, o direito à percepção das verbas relativas ao depósito do 

FGTS, nos termos do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. 3- Em sendo cada 

litigante, em parte, vencedor e vencido na demanda, de rigor o 

reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC. 

4- Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-TO - APL: 

00140288220198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS) Destarte, 

evidenciada a nulidade da contratação, não há que se falar em férias, 

terço de férias e 13º salário, somente no direito ao recolhimento do FGTS. 

Cumpre delimitar que não incide a multa de 40% sobre o valor do FGTS. 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – CONTRATO NULO POR CONTRARIAR DISPOSITIVOS 

CONSTITUCIONAIS - DIREITOS SOCIAIS – MATÉRIAS DECIDIDAS PELO 

STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO REGAL (RE 765.320) – DIREITOS 

APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITO DE FGTS, SEM A MULTA 

DOS 40% - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 37, II, 

da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia 

aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, 

o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação 

de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e 

excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF). 2. O 

Apelante exerceu cargo público sem que houvesse comprovação da 

necessidade e excepcional interesse público a justificar a contratação 

temporária. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo 

por contrariar o texto constitucional. 3. Por ser nula a relação estabelecida 

entre o Apelante e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz 

de gerar, salvo saldo de salários e FGTS, sem a multa dos 40% 

(repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320). 4. Inexistência 

de saldo de salário ou pagamento de salário integral, posto que tal verba já 

foi paga, conforme demonstra ficha financeira anexa. 9. Recurso de 

Apelação desprovido. (TJ-MT - APL: 000178498201281100371401302017 

MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de 

Julgamento: 13/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2018) Quanto ao dano moral, em 

razão do não reconhecimento ao pagamento das verbas rescisórias 

(férias, 13º proporcional etc.) conforme pleito exordial, o pedido de dano 

moral resta prejudicado, em razão de ser daquele decorrente. O e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, mesmo nos 
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casos em que verifica devido o pagamento de verbas rescisórias a 

servidor público exonerado, afasta o dano moral pelo mero inadimplemento 

ou atraso na quitação: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO TRABALHISTA - 

SENTENÇA PROCEDENTE, EM PARTE - APELO QUANTO AO INDEXADOR 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F, LEI 

9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 - NÃO 

CABIMENTO NO CASO CONCRETO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – 

OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ - 

MÉRITO - CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - PAGAMENTO 

DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS - VERBAS 

RESCISÓRIAS E CONTIDAS NA CLT - IMPOSSIBILIDADE - FGTS - INDEVIDO 

- DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

- PERCENTUAL FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - APELO 

DESPROVIDO - SENTENÇA, RETIFICADA, EM PARTE. O vínculo 

estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento 

do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna 

indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas 

salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do 

respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo 

trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior. Não 

há falar em indenização por dano moral, se não ficou comprovado o nexo 

causal entre o dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou 

omissão do ente público. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 

do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E, a partir da data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia 

certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da 

liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (TJ-MT - APL: 

00199202020138110002600372017 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, 

Data de Julgamento: 10/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019) Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O 

PEDIDO, para declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, 

consequentemente, condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em razão de todo o 

período, com correção monetária pela TR até 25.03.2015, data a partir da 

qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora no percentual de 6% (seis 

por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação 

do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 

29.6.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 

810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. 

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos 

limites declinados nesta decisão. Desnecessidade de reexame 

necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem 

custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito [1] NEIVA, Rogério. 

Direito e Processo do Trabalho Aplicados à Administração Pública e 

Fazenda Pública. 2ª Ed. São Paulo: GEN, 2015, p.23. [2] DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 

670.
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AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005870-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLOS SALES DA CRUZ 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de 

relatório, por força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9099/95. 

Fundamento e decido. Não há necessidade da produção de outras provas, 

para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar (prescrição) 

Afasta-se, desde logo, a alegada prescrição, uma vez que seu dies o quo 

à requisição judicial da conversão de férias e licença prêmio não 

usufruídas em pecúnia não se inicia na data da aquisição do direito, mas 

sim quando inviabilizado o recebimento/usufruto em decorrência de seu 

desligamento, aposentadoria/exoneração. Nessa senda: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – AÇÃO 

TRABALHISTA - PRESCRIÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO – NÃO OCORRÊNCIA 

– MUNICÍPIO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA LICENÇA-PRÊMIO E 

FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO USUFRUÍDAS - EXERCÍCIO EFETIVO DE 

SERVIÇO PÚBLICO PELO PRAZO ININTERRUPTO DE 5 ANOS - 

CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O 

Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que, 

a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de 

licença-prêmio, não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a 

aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a 

aposentadoria do servidor público. É cabível a conversão pecuniária das 

licenças-prêmios e férias proporcionais, acrescidas do terço 

constitucional, quando demonstrados que não foram usufruídas. (Ap 

62620/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 02/06/2016) Destarte, nenhuma 

das pretensões resta prescrita, porquanto não ultrapassado o prazo 

quinquenal entre a exoneração e o ajuizamento da presente demanda. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição. Depreende-se dos 

documentos acostados à petição inicial que a parte autora tomou posse 

em cargo efetivo junto ao Requerido na data de 23.04.2012, bem como foi 

exonerado a pedido em 01.03.2018. Afirma, em síntese, não ter percebido 

os valores afetos às férias vencidas e não gozadas dos períodos 

aquisitivos de 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016; férias proporcionais não 

gozadas do período aquisitivo de 2017/2018; décimo-terceiro salário 

proporcional do período aquisitivo de 2018; e licença-prêmio não 

usufruída, relativa ao período aquisitivo de 2012/2017, tudo totalizando o 

montante de R$ 10.141,11, conforme cálculo administrativo realizado pela 

própria Prefeitura Municipal. Não havendo o requerido procedido ao 

pagamento das referidas verbas no momento oportuno, deve haver o 

devido adimplemento, uma vez que o artigo 39, § 3º, da Constituição 

Federal confere tais direitos aos servidores ocupantes de cargo público. 

Assim entende, inclusive, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 

casos análogos, v.g.: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – EXONERAÇÃO A PEDIDO – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS – 

GARANTIA CONSTITUCIONAL - ART. 39, §3º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL – ÔNUS DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO DO ENTE MUNICIPAL 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Segundo 

disposição contida no art. 39, §3º da Constituição Federal, aos servidores 

públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu artigo 7º, 

incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que 

se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores. 2 – 

Comprovado que o servidor efetivo laborou na municipalidade, requereu e 

obteve a sua exoneração e não recebeu verbas que lhe eram devidas, 

somente poderia ser afastada a cobrança se o Município demonstrasse o 

pagamento dos valores cobrados, desconstituindo as alegações feitas 

pelo autor (artigo 373, II, CPC). (N.U 0021890-84.2015.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) Ademais, o ente municipal 

reconheceu como devidas as verbas na maneira pleiteada, limitando-se a 

alegar a prescrição – já afastada – e a ausência de requerimento 

administrativo prévio, o que insofismavelmente não procede, vez que a 

parte apresentou a íntegra do processo administrativo junto à peça inicial. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

ACOLHO O PEDIDO, para condenar o Município de Várzea Grande ao 

pagamento do quantitativo de R$ 10.141,11 (dez mil cento e quarenta e um 

reais e onze centavos) com correção monetária pelo IPCA-E, a contar da 

exoneração, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 

(índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de 

consequência, encerro a fase de conhecimento. Desnecessidade de 
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reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 

12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa 

a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 

Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006445-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006445-04.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ANA LUCIA SILVA LIMA REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9099/95. Fundamento e 

decido. Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar (prescrição) O art. 83 da 

Lei Complementar Municipal 1.164/91, estabelece que o terço de férias 

deva ser pago por ocasião do gozo, de tal modo que o efetivo início da 

fruição deve ser tido como marco inicial do lapso prescricional. Assim, 

havendo a parte autora ajuizado a presente demanda no ano de 2018, 

prescritos restam os terços afetos aos períodos efetivamente gozados há 

mais de 05 (cinco) anos, contados dessa data, afastando-se o instituto 

daqueles fruídos dentro do quinquênio. Destarte, na presente hipótese, 

restam prescritos os terços dos períodos aquisitivos de 2007/2008, com 

gozo no ano de 2009; e 2011/2012, com gozo no início do ano de 2013, 

conforme ficha funcional anexa. Destarte, acolho parcialmente a preliminar 

em comento, para declarar prescrito o direito à persecução dos terços 

constitucionais dos períodos de 2007/2008 e 2011/2012. Afora os pleitos 

fulminados pela prescrição, a parte autora afirmou não ter percebido os 

valores afetos aos terços constitucionais dos períodos aquisitivos 

2012/2013, cujo gozo se deu no 2º semestre de 2013, bem como de 

2013/2014, com gozo em 2016. Quanto a este último, verifica-se, mediante 

a juntada da vida funcional e da ficha financeira do período de gozo, que 

consta o pagamento do 1/3 de férias, no mês de abril/2016. A parte 

requerida, por sua vez, somente alegou a prescrição parcial do pleito, já 

reconhecida. Quanto ao dano moral, não se verifica sua materialização, 

porquanto não há qualquer indício de que o descumprimento contratual por 

parte da municipalidade tenha gerado lesão à personalidade da 

demandante, máxime a parte substancial da renda, fora quitada. O e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, afasta o dano 

moral pelo mero inadimplemento ou atraso na quitação de verbas 

trabalhistas aos servidores: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO TRABALHISTA - 

SENTENÇA PROCEDENTE, EM PARTE - APELO QUANTO AO INDEXADOR 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F, LEI 

9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 - NÃO 

CABIMENTO NO CASO CONCRETO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – 

OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ - 

MÉRITO - CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - PAGAMENTO 

DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS - VERBAS 

RESCISÓRIAS E CONTIDAS NA CLT - IMPOSSIBILIDADE - FGTS - INDEVIDO 

- DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

- PERCENTUAL FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - APELO 

DESPROVIDO - SENTENÇA, RETIFICADA, EM PARTE. O vínculo 

estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento 

do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna 

indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas 

salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do 

respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo 

trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior. Não 

há falar em indenização por dano moral, se não ficou comprovado o nexo 

causal entre o dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou 

omissão do ente público. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 

do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E, a partir da data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia 

certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da 

liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (TJ-MT - APL: 

00199202020138110002600372017 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, 

Data de Julgamento: 10/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019) Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação, para condenar o Município de Várzea Grande ao 

pagamento do terço constitucional de férias do período aquisitivo de 

2012/2013, com correção monetária, a contar do inadimplemento 

obrigacional, pela TR até 25.03.2015, data a partir da qual deverá incidir o 

IPCA-E, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar 

da citação. Declaro prescrita a pretensão à cobrança judicial dos terços 

constitucionais afetos a férias gozadas há mais de 05 (cinco) anos, a 

contar do ajuizamento da presente ação. Via de consequência, encerro a 

fase de conhecimento. Determino que a parte autora apresente memória 

de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão. Desnecessidade 

de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 

12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa 

a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 

Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005823-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOICEANA PATRICIA OLIVEIRA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005823-22.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOICEANA PATRICIA 

OLIVEIRA FONTES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Desnecessidade de relatório, por força da normativa disposta no art. 38 

na Lei nº 9099/95. Fundamento e decido. Não há necessidade da 

produção de outras provas, para além das documentais, motivo pelo qual 

a lide será julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Na petição inicial, a parte autora afirmou não ter percebido os valores 

afetos ao décimo terceiro proporcional e às férias e terço constitucional 

proporcionais do período em que exerceu cargo comissionado junto ao 

ente municipal (02.05.2012 a 06.11.2012). Não havendo o requerido 

realizado o pagamento das férias proporcionais e do terço constitucional, 

deve haver o devido adimplemento, uma vez que o artigo 39, § 3º, da 

Constituição Federal confere tais direitos aos trabalhadores temporários. 

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — 

VALIDADE — EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — CONSTATAÇÃO. 

FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO 

SALÁRIO — DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO DA 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL A TODOS OS TRABALHADORES — 

RECEBIMENTO — LEGALIDADE. Constatado que a contratação foi 

motivada por necessidade temporária de excepcional interesse da 

Administração, o contrato é válido. A Constituição da Republica Federativa 

do Brasil assegura a todo trabalhador o direito ao recebimento dos valores 

devidos a título de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço 

constitucional, inclusive aos contratados temporariamente. Recurso 

provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 63632/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 15/08/2018) A parte requerida, por sua vez, reconheceu 

como devidas as verbas na maneira pleiteada. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO, para 
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condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento do quantitativo de 

R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) com correção monetária, a 

contar do distrato, pela TR até 25.03.2015, data a partir da qual deverá 

incidir o IPCA-E, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a 

contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de 

consequência, encerro a fase de conhecimento. Desnecessidade de 

reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 

12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa 

a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 

Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006596-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA NELSON DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006596-67.2018.8.11.0002. REQUERENTE: EVA NELSON DE FREITAS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de 

relatório, por força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9099/95. 

Fundamento e decido. Não há necessidade da produção de outras provas, 

para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Na petição inicial, a parte 

autora afirmou não ter percebido, quando de seu distrato com o ente 

municipal, os valores afetos às férias não gozadas do período aquisitivo 

de 07.01.2014 a 06.01.2015; ao décimo terceiro proporcional do período 

de 01.01.2015 a 19.05.2015; e às férias e terço constitucional 

proporcionais do período aquisitivo de 07.01.2015 a 19.05.2015. Não 

havendo o requerido realizado o pagamento das verbas rescisórias, deve 

haver o devido adimplemento, uma vez que o artigo 39, § 3º, da 

Constituição Federal confere tais direitos aos trabalhadores temporários. 

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — 

VALIDADE — EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — CONSTATAÇÃO. 

FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO 

SALÁRIO — DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO DA 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL A TODOS OS TRABALHADORES — 

RECEBIMENTO — LEGALIDADE. Constatado que a contratação foi 

motivada por necessidade temporária de excepcional interesse da 

Administração, o contrato é válido. A Constituição da Republica Federativa 

do Brasil assegura a todo trabalhador o direito ao recebimento dos valores 

devidos a título de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço 

constitucional, inclusive aos contratados temporariamente. Recurso 

provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 63632/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 15/08/2018) A parte requerida, por seu turno, não 

apresentou fatos modificativos, suspensivos ou extintivos do direito da 

autora, por meio da comprovação do pagamento, ônus processual que lhe 

incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC/2015. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO, 

para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento do 

quantitativo de R$ 6.902,77 (seis mil novecentos e dois reais e setenta e 

sete centavos) com correção monetária, a contar do distrato, pelo IPCA-E, 

e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação 

(Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase 

de conhecimento. Desnecessidade de reexame necessário, por força do 

que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 

da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006837-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALINE CARINE VALUTKY 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE Vistos. Dispensado o relatório por força do que 

prescreve o art. 38 da Lei nº 9099/95. Fundamento e decido. Diante dos 

fatos e fundamentos jurídicos discutidos nesses autos, bem como dos 

documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação 

probatória, de modo que promovo o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

importante compreender a inafastável incidência das leis consumeristas 

ao caso sub judice. Note-se que uma vez que o Estado, aqui tomado em 

ampla acepção (União, Estado-membro, Território e Município), resolva 

prestar serviços não exclusivos da administração pública, imiscuindo-se 

em relações tipicamente consumeristas, necessária se faz a aplicação, ao 

caso concreto, das disposições do Código de Defesa do Consumidor, de 

modo que os “privilégios” da Administração não encontram guarida, nesta 

hipótese. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO. TRÊS RIOS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com pedido de repetição do indébito com o escopo de se ver o 

autor desobrigado do pagamento da cobrança de esgoto pela autarquia ré, 

bem como o ressarcimento em dobro dos valores pagos. 2. Existe, na 

hipótese, relação de consumo entre o prestador do serviço e a autora, 

sendo aplicáveis as normas insertas no Código Consumerista. [...] (TJ-RJ - 

APL: 00058917620118190045 RJ 0005891-76.2011.8.19.0045, Relator: 

DES. MONICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 18/12/2012, 

OITAVA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 18/04/2013 14:03) Nesse 

contexto, inconcebível, portanto, o requerimento da parte ré que pugna 

pelo reconhecimento da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, 

mormente porque incontestavelmente caracterizada a relação 

consumerista entre as partes, o que juridicamente privilegia a incidência da 

legislação especial sobre a geral, a fim de garantir especial proteção à 

parte vulnerável da relação (consumidor). Quanto ao mérito, vale ressaltar 

que o ponto nodal da presente celeuma consiste em compreender se o 

corte de água efetuado pela autarquia requerida configura ato ilícito, o 

que, por sua vez, ensejaria responsabilidade legal à demandada, caso 

comprovado. Com efeito, colhe-se dos autos que o abastecimento de água 

da requerente foi suspenso no dia 24 de novembro de 2018. Sustenta a 

autora que referida suspensão ocorreu sem nenhum motivo ou justificativa 

prévia por parte da autarquia requerida. Juntou aos autos comprovante de 

pagamento (Id. 21436359) e ordem de serviço (Id. 21436360), em que 

demanda solução relativa ao corte no abastecimento de água junto a 

requerida. Nada obstante a argumentação disposta na defesa, 

evidencia-se que não haviam débitos pendentes que justificassem 

qualquer tipo de suspensão ou interrupção no abastecimento de água na 

unidade da requerente. Assim, não tendo a requerida feito prova da 

legitimidade do “corte”, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do 

Código de Processo Civil, mormente por se tratar de relação de consumo 

(art. 6º, VIII, do CDC), deve se entender pela ilegalidade da suspensão do 

abastecimento de água. Quanto ao dano moral, sequer é necessário 

elucubrar em demasia sobre o tema, porquanto a água é bem essencial à 

dignidade da pessoa humana, de forma que a suspensão indevida de seu 

abastecimento gera notório abalo moral. O e. TJMT é nesse sentido: 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA 

CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR 

DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSOS 

CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Para que reste configurada a 
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responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, o 

dever de indenizar exsurge na medida em que a vítima demonstre a 

existência do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e 

o prejuízo, somente admitindo-se a ocorrência das chamadas excludentes 

de responsabilidade, ou seja, “culpa” exclusiva da vítima, inexistência de 

defeito na prestação do serviço, caso fortuito ou força maior, quando 

efetivamente demonstrado pela reclamada. A indevida interrupção na 

prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e 

gás configura o dano moral. Mantém-se o valor fixado na sentença a título 

de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, 

razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto. (Ap 

111702/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) 

(TJ-MT - APL: 000065926201481100051117022017 MT, Relator: DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019) Assim, 

verifica-se configurado o dano moral no caso concreto, em razão da 

demonstração do ato ilícito, a existência de dano e o nexo de causalidade 

entre a conduta do agente e o prejuízo experimentado pela requerente. 

Embora o artigo 944 do Código Civil estabeleça como parâmetro 

indenizatório somente a extensão do dano, tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência, são uníssonas no sentido de que o julgador deve observar, 

também, a capacidade das partes, com o fito de evitar que o valor 

ultrapasse a esfera da compensação, caracterizando efetivo acréscimo 

patrimonial à vítima ou que venha a ser fixado em valor ínfimo, inapto a 

desestimular a reiteração da conduta lesiva. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE. DANO MORAL. QUANTUM. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A indenização por danos 

morais deve ser fixada em valor razoável e justo, e com moderação, para 

que não represente montante irrisório, nem implique enriquecimento ilícito. 

A correção monetária referente à indenização por danos morais deve 

incidir a partir da data da publicação da sentença. Já os juros de mora, na 

hipótese de responsabilidade extracontratual, devem ser computados 

desde o evento danoso. (TJ-MG - AC: 10024101924678001 MG , Relator: 

Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014) Nesses limites, entendo 

que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) bem responde à hipótese. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, para condenar a autarquia requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com correção monetária a partir desta decisão e juros de 

mora a contar do evento danoso, na forma do art. 1-f da Lei nº 9494/97. 

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Desnecessidade 

de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 

12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa 

a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006584-87.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ANDRIO PRESTES JASPER 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de 

relatório, por força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9099/95. 

Fundamento e decido. Não há necessidade da produção de outras provas, 

para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Na petição inicial, a parte 

autora afirmou não ter percebido: - Com relação ao cargo de Gerente, os 

valores afetos às férias proporcionais de 02.06.2014 a 01.05.2015, bem 

como 13º proporcional do exercício 2015, na razão de 04/12; - Com 

relação ao cargo de Superintendente, os valores referentes às férias 

proporcionais do período de 11.05.2015 a 01.09.2015, bem como 13º 

proporcional do exercício 2015, em 04/12; - Com relação ao cargo de 

Coordenador, férias não gozadas do período aquisitivo de 01.09.2015 a 

31.08.2016 e 01.09.2016 a 30.08.2017, bem como 13º referente aos 

períodos de 2015 (proporcional, 4/12), 2016 e 2017 (proporcional, 8/12). 

De proêmio, verifico que o autor considera, para fins de cálculo do 

montante devido, a data de última exoneração como 30.08.2017, em que 

pese conste do Diário Oficial a exoneração em 03.08.2017. Ressalta-se 

que tal fator influencia diretamente nas verbas devidas a título de 

rescisão, uma vez que somente se considera para fins de férias e 13º 

proporcional a fração do mês superior a 15 (quinze) dias, pelo que o mês 

de agosto/2017 não integrará eventual base de cálculo. Somado a isso, da 

análise das fichas financeiras, verifico que houve o pagamento, pela 

Prefeitura, do 13º proporcional do exercício 2015, referente ao cargo de 

Coordenador, à razão de 4/12, bem como integral referente ao ano de 

2016, restando pendente somente duas parcelas proporcionais com 

relação ao exercício 2015 (4/12 pelo cargo de Gerente e 4/12 pelo cargo 

de Superintendente) e o valor proporcional relativo ao ano de 2017, do 

período que antecedeu a exoneração, ou seja, 07/12. Com relação às 

férias, entendo devidas as medidas pleiteadas, sendo proporcionais de 

02.06.2014 a 01.05.2015 no cargo de Gerente; proporcionais no período 

de 11.05.2015 a 01.09.2015 no cargo de Superintendente; e férias 

integrais não gozadas do período de 01.09.2015 a 31.08.2016 e 

proporcionais de 01.09.2016 a 03.08.2017, no cargo de Coordenador, tudo 

acrescido dos respectivos terços constitucionais sobre o valor devido. 

Não havendo o requerido realizado o pagamento das verbas rescisórias, 

deve haver o devido adimplemento, uma vez que o artigo 39, §3º, da 

Constituição Federal confere tais direitos aos trabalhadores temporários. 

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — 

VALIDADE — EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — CONSTATAÇÃO. 

FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO 

SALÁRIO — DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO DA 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL A TODOS OS TRABALHADORES — 

RECEBIMENTO — LEGALIDADE. Constatado que a contratação foi 

motivada por necessidade temporária de excepcional interesse da 

Administração, o contrato é válido. A Constituição da Republica Federativa 

do Brasil assegura a todo trabalhador o direito ao recebimento dos valores 

devidos a título de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço 

constitucional, inclusive aos contratados temporariamente. Recurso 

provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 63632/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 15/08/2018) A parte requerida, por sua vez, reconheceu 

como devidas as verbas na maneira pleiteada, somente se insurgindo com 

relação à base de cálculo utilizada pelo demandante. Isso porque, ao 

liquidar o montante devido, o autor computou a verba indenizatória 

recebida nos cargos de Superintendente e Coordenador (DNS 3 e 4, 

especificamente), sendo certo que esta não reflete em férias, 13º e 

demais gratificações. Assim, a base de cálculo para eventuais verbas 

rescisórias deve ser o salário-contribuição, auferível mediante análise das 

fichas financeiras apresentadas pelo autor ou mesmo da tabela constante 

do anexo III da Lei Complementar nº 4.084/2015 do ente municipal 

requerido. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, para condenar o 

Município de Várzea Grande ao pagamento do 13º proporcional do 

exercício 2015 (4/12 pelo cargo de Gerente e 4/12 pelo cargo de 

Superintendente) e de 2017 (07/12 pelo cargo de Coordenador), bem 

como das férias e respectivos terços constitucionais, proporcionais de 

02.06.2014 a 01.05.2015 (no cargo de Gerente), proporcionais de 

11.05.2015 a 01.09.2015 (no cargo de Superintendente), e férias integrais 

não gozadas do período de 01.09.2015 a 31.08.2016 e proporcionais de 

01.09.2016 a 03.08.2017 (no cargo de Coordenador), com correção 

monetária, a partir de cada exoneração, pela TR até 25.03.2015, data a 

partir da qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora, na forma do art. 1-F 

da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do 

STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de 

conhecimento. Determino que a parte autora apresente memória de cálculo 

nos exatos limites declinados nesta decisão. Desnecessidade de reexame 

necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem 

custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 520 de 622



Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001658-97.2016.8.11.0002. REQUERENTE: LETICIA CORREA 

GONCALVES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Desnecessidade de relatório, por força da normativa disposta no art. 38 

na Lei nº 9099/95. Fundamento e decido. Não há necessidade da 

produção de outras provas, para além das documentais, motivo pelo qual 

a lide será julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Inicialmente, cumpre destacar que, não nos deparamos, na presente 

hipótese, com situação regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. É 

que a Lei Municipal 1.164/91, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Várzea Grande, no art. 2º, estabelece regime 

jurídico único estatutário para os servidores, de tal forma que o vínculo 

estabelecido é institucional-estatutário e não contratual-empregatício. 

Assim, evidencia-se que o servidor é ocupante de cargo público, e não de 

emprego público in stricto sensu, ocupado exclusivamente por 

empregados públicos, cuidando o Direito do Trabalho somente da segunda 

categoria. “O direito do trabalho não se ocupa da normatização e tutela de 

qualquer tipo de relação jurídica que tenha por objeto o trabalho, ou seja, 

não tem por propósito qualquer tipo de relação de trabalho. Tal ramo do 

Direito tutela um tipo específico de relação de trabalho, a qual consiste na 

relação de emprego. Por conseguinte, o Direito do Trabalho será aplicado 

à Administração Pública quando o ente público estabelecer com o 

trabalhador uma relação jurídica de natureza empregatícia, ou seja, 

quando o vínculo empregatício corresponder à ocupação de emprego 

público.”[1] ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTE PÚBLICO. 

NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. REGIME 

ESTATUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA (CLT). 

FGTS, TRCT, MULTA, AVISO PRÉVIO. IMPROCEDÊNCIA. - Havendo o autor 

sido nomeado para o exercício de cargo comissionado, o vínculo 

estabelecido com o ente público deu-se sob a égide do direito público, 

regido pelo regime estatutário local, não incidem as regras da legislação 

trabalhista (CLT), sendo inexigíveis aviso prévio, multas e FGTS. (TJMG, 

AC 10245110181287001 MG, Rel. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 

28/01/2014, p. 06/02/2014). Tal digressão se presta não só à exata 

delimitação do vínculo estabelecido entre as partes. Imprescindível 

também, para fins de verificação da legislação a ser empregada no caso 

concreto, in casu, o Estatuto dos Servidores do Município de Várzea 

Grande, extirpando-se, por completo, a aplicabilidade das normas 

dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho. Na petição inicial, a parte 

autora relata que laborou mediante contrato temporário com o Município de 

Várzea Grande no período de 17.03.2015 a 30.06.2016, tendo se 

desligado sem ter percebido os valores afetos às férias não gozadas com 

os respectivos terços constitucionais do período aquisitivo de 2015/2016, 

e de forma parcial do período que se iniciou no ano de 2016, bem como o 

décimo terceiro proporcional dos exercícios 2015 e 2016. Não havendo o 

requerido realizado o pagamento das verbas rescisórias, deve haver o 

devido adimplemento, uma vez que o artigo 39, §3º, da Constituição 

Federal confere tais direitos aos trabalhadores temporários. 

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — 

VALIDADE — EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — CONSTATAÇÃO. 

FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO 

SALÁRIO — DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO DA 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL A TODOS OS TRABALHADORES — 

RECEBIMENTO — LEGALIDADE. Constatado que a contratação foi 

motivada por necessidade temporária de excepcional interesse da 

Administração, o contrato é válido. A Constituição da Republica Federativa 

do Brasil assegura a todo trabalhador o direito ao recebimento dos valores 

devidos a título de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço 

constitucional, inclusive aos contratados temporariamente. Recurso 

provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 63632/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 15/08/2018) A parte requerida, por sua vez, reconheceu 

como devidas as verbas na maneira pleiteada, somente se insurgindo com 

relação ao pleito de indenização por danos morais e depósito de FGTS e 

respectiva multa. Quanto ao dano moral, de fato não se verifica sua 

materialização, porquanto não há qualquer indício de que o 

descumprimento contratual por parte da municipalidade tenha gerado lesão 

à personalidade do demandante, máxime a parte substancial da renda, 

fora quitada. O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, 

nos casos em que verifica devido o pagamento de verbas rescisórias a 

servidor público exonerado, afasta o dano moral pelo mero inadimplemento 

ou atraso na quitação: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO TRABALHISTA - 

SENTENÇA PROCEDENTE, EM PARTE - APELO QUANTO AO INDEXADOR 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F, LEI 

9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 - NÃO 

CABIMENTO NO CASO CONCRETO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – 

OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ - 

MÉRITO - CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - PAGAMENTO 

DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS - VERBAS 

RESCISÓRIAS E CONTIDAS NA CLT - IMPOSSIBILIDADE - FGTS - INDEVIDO 

- DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

- PERCENTUAL FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - APELO 

DESPROVIDO - SENTENÇA, RETIFICADA, EM PARTE. O vínculo 

estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento 

do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna 

indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas 

salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do 

respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo 

trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior. Não 

há falar em indenização por dano moral, se não ficou comprovado o nexo 

causal entre o dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou 

omissão do ente público. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 

do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E, a partir da data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia 

certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da 

liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (TJ-MT - APL: 

00199202020138110002600372017 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, 

Data de Julgamento: 10/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019) No que tange ao FGTS, não 

é necessário elucubrar em demasia, vez que o mesmo somente é devido 

nos contratos reconhecidos como nulos entre ente administrativo e 

servidor (Tema 916 do STF), o que não é o caso, uma vez que as 

prorrogações do contrato com a demandante se deram dentro dos limites 

autorizados pela Lei Municipal nº 2.613/2003 – contratação fundada no 

art. 2º, IV, “d”, aplicável, portanto, o prazo previsto no art. 4º, III, da mesma 

Lei. Assim, não havendo que se falar em nulidade do vínculo contratual 

não subsistem razões a ensejar o recolhimento de FGTS, quiçá à multa 

correlata. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME 

NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

– CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – 

INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CRF – 

DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO 

DO STJ – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – DIREITO SOCIAL DE TODOS OS 

TRABALHADORES – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - 

O STJ consolidou a orientação de que os contratos temporários regulares 

submetidos a regime jurídico administrativo não promovem aos servidores 

o direito a depósitos de FGTS (AgRg no REsp. 1.513.592/MG, Rel. Min. 

HERMAN BENJAMIN, DJe 11.9.2015). 2 - Quando o contrato temporário de 

trabalho firmado com a Administração Pública atende a necessidade 

temporária e excepcional prevista no art. 37, IX, CRF, é plenamente válido 

e descabe falar em direito ao depósito de FGTS. 3 - Aos servidores 

contratados pela Administração Pública com base no inciso IX do art. 37 

da CRF (contrato temporário), assiste o direito ao recebimento das verbas 
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salariais referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do 

respectivo adicional, porque constituem direitos sociais assegurados pela 

Constituição Federal a todo trabalhador. [...] (TJ-MT - APL: 

00050653620138110002 93755/2016, Relator: DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/07/2017) Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, para condenar o Município de Várzea 

Grande ao pagamento das férias e respectivos terços constitucionais, 

integralmente do período aquisitivo de 2015/2016 e de forma parcial do 

período de 2016, bem como do décimo terceiro proporcional dos 

exercícios 2015 e 2016, com correção monetária pelo IPCA-E, a contar do 

término do contrato, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 

9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à 

caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do 

STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Determino 

que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites 

declinados nesta decisão. Desnecessidade de reexame necessário, por 

força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e 

honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito [1] NEIVA, Rogério. Direito e 

Processo do Trabalho Aplicados à Administração Pública e Fazenda 

Pública. 2ª Ed. São Paulo: GEN, 2015, p.23.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007357-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MT110851-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007357-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO PEREIRA REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A, BANCO SEMEAR S/A Vistos, etc. Pois bem, foram 

interpostos Embargos de Declaração no prazo legal. "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. As alegações formuladas nos embargos, 

id. N. 28956547 - Embargos de Declaração , e 29018940 - Embargos de 

Declaração , merecem guarida, uma vez que realmente consta erro 

material nas decisões de Id. 24895085 - Sentença e 28666658 - Sentença 

. CONCLUSÃO. Por tais razões, chamo o feito a ordem para anular a 

juntada errônea da decisão id. N 28666658 - Sentença, e reconheço a 

ocorrência de erro material na decisão juntada id. 24895085 - Sentença, 

razão pela qual a RETIFICO. Portanto, onde se lê: “Pelo exposto, opino pela 

extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao segundo 

reclamado, BANCO SEMEAR S.A., tendo em vista sua ilegitimidade 

passiva, e, julgo PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, em 

relação ao primeiro reclamado, BANCO BMG S.A., confirmando a liminar 

deferida, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, bem como; b) 

CONDENAR o segundo Requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a título de danos morais acrescido de juros de mora de (1%) ao 

mês, a partir da data da negativação considerada indevida (22/04/2019), e 

correção monetária pelo INPC, a partir da data de prolação da presente 

sentença. Leia-se: “Pelo exposto, opino pela extinção do feito sem 

resolução de mérito em relação ao segundo reclamado, BANCO SEMEAR 

S.A., tendo em vista sua ilegitimidade passiva, e, julgo PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, em relação ao primeiro reclamado, BANCO 

BMG S.A., confirmando a liminar deferida, nos termos do artigo 487, I do 

CPC, para: a) DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto desta 

reclamação, bem como; b) CONDENAR O PRIMEIRO Requerido ao 

pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais 

acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da data da 

negativação considerada indevida (22/04/2019), e correção monetária 

pelo INPC, a partir da data de prolação da presente sentença. ” 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013358-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA QUEIROZ SOBRINHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013358-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ESMERALDA QUEIROZ 

SOBRINHA 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. 

No entanto, embora rotulados declaratórios, os embargos apresentados 

no id. N. 25492724 - Embargos de Declaração, não pretendem suprir 

omissão ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à 

um novo, uma vez que inexiste contradição, omissão ou obscuridade na 

sentença prolatada no id. N. 25177377 - Sentença, estando tal decisório 

correto, pelos seus próprios fundamentos. Nesse sentido, a parte 

embargante, inconformada com a decisão embargada, devia valer-se do 

recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais razões, rejeito os Embargos, na 

medida em que não há omissão a ser suprida ou mesmo obscuridades ou 

contradições a serem reparadas. Outrossim, defiro o pedido de 

desentranhamento da manifestação juntada no id. 25492994 - Embargos 

de Declaração. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011259-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA SIMPLICIO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/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):
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011259-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULIETA SIMPLICIO FERREIRA 

DA COSTA 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. 

No entanto, embora rotulados declaratórios, os embargos apresentados 

no id. N. 25492724 - Embargos de Declaração, não pretendem suprir 

omissão ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à 

um novo, uma vez que inexiste contradição, omissão ou obscuridade na 

sentença prolatada no id. N. 25348620 - Sentença, estando tal decisório 

correto, pelos seus próprios fundamentos. Nesse sentido, a parte 

embargante, inconformada com a decisão embargada, devia valer-se do 

recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais razões, rejeito os Embargos, na 

medida em que não há omissão a ser suprida ou mesmo obscuridades ou 

contradições a serem reparadas. Outrossim, defiro o pedido de 

desentranhamento da manifestação juntada no id. N. 25492994. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007964-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID ARIANY SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007964-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: INGRID ARIANY SILVA 

MIRANDA 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. 

No entanto, embora rotulados declaratórios, os embargos apresentados 

no id. N. 25384103 - Embargos de Declaração (Embargos de DeclaraÃ§

Ã£o), não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim recorrer 

do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez que inexiste contradição, 

omissão ou obscuridade na sentença prolatada no id. N. 24980497 - 

Sentença, estando tal decisório correto, pelos seus próprios fundamentos. 

Nesse sentido, a parte embargante, inconformada com a decisão 

embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais 

razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a ser 

suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020208-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AMANCIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020208-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIA AMANCIO 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

rejeito o pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito após a contratação de empréstimo consignado junto à 

empresa ré, cuja quitação deveria se dar através de pagamento 

consignado em conta, o que não ocorreu por falha na prestação do 

serviço desenvolvido pela empresa ré, acarretando a referida 

negativação. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada, além do contrato de empréstimo consignado. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não comprovou 

ter notificado previamente a autora da demanda quando da inscrição de 

seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento que 

justificasse não terem sido debitadas as parcelas dos meses aqui 

discutidas, de modo a tornar lícita a negativação, bem como os juros que 

advém da mora. Nesses termos, a inserção do nome da parte Reclamante 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, 

ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto 

da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 
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necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Nesse mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor nega a 

responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira 

demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto 

no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa 

nos autos. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros 

da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1006031-64.2018.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos e o tempo decorrido 

entre a negativação e a propositura da presente demanda, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais). De outro giro, indefiro o pedido de 

indenização por danos matérias, pois, tal pedido demanda comprovação 

por intermédio de parecer contábil, o que, se não demonstrado de início 

pelo demandante, não pode ser suprido por intermédio de prova pericial, 

pois o rito dos juizados especiais não comporta tal dilação probatória 

(complexidade). Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) declarar a inexistência 

dos débitos mencionados na inicial, no valor de R$ 2.421,08 (dois mil, 

quatrocentos e vinte e um reais e oito centavos), inscrito no cadastro de 

inadimplentes em 19 de outubro de 2018; 2) determinar o cancelamento da 

inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao 

crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (outubro de 2018). 4) indeferir o 

pedido de indenização por danos materiais Oficie-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial 

efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito 

discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1020590-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIVORI D ABADIA ALVES (REQUERENTE)

CIBELE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020590-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SIVORI D ABADIA ALVES, 

CIBELE ALVES DA SILVA REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Indefiro a preliminar arguida por entender estarem presentes 

os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo 

qual, passo a analisar o mérito. A parte Reclamante alega que no dia 14 de 

novembro de 2019 teve seu carro, um veículo Ford-F1000, subtraído no 

estacionamento da empresa requerida enquanto realizava compras no 

estabelecimento comercial respectivo. Em razão disso, requer a quantia de 

R$ 30.379,80 (trinta mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta 

centavos) a título de indenização por danos matérias, bem como o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais. 

Como provas, carreou aos autos Boletim de Ocorrência noticiando o 

suposto ocorrido, além de cupom fiscal comprovando a realização de 

compras na loja da empresa requerida no momento dos fatos. A empresa 

requerida, por seu turno, alega a inexistência do ilícito, bem como a 

inexistência de responsabilidade civil. Pois bem. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que a 

improcedência dos pedidos elencados na peça exordial é medida que se 

impõe. Com efeito, em que pese o Boletim de ocorrência e as imagens do 

circuito interno de segurança do supermercado, não é possível concluir, a 

partir das imagens fornecidas, que a pessoa que sai do estacionamento 

do supermercado na condução do veículo em questão não seja o próprio 

autor de demanda (proprietário do veículo). Em outras palavras, a partir 

das imagens fornecidas, não se pode concluir que a pessoa que conduz o 

veículo seja um ladrão, de modo a poder se falar em responsabilidade civil 

do supermercado em questão. Nesses termos, entendo que o autor da 

demanda não se desincumbiu do ônus probatório mínimo que permitiria a 

este Juízo formar seu convencimento em torno do direito invocado, sendo 

por demais temerário condenar a empresa requerida tendo por base tão 

somente as provas apresentadas. Portanto, é forçoso concluir que a 

presente demanda carece de comprovação dos fatos, razão pela qual se 
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faz necessário julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 

Assim, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, 

por documento lícito e válido, sob pena de improcedência da reclamação, 

assim: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto só o fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta. Assim, 

a prova que deveria ter sido produzida pela reclamante não é impossível 

ou excessivamente impossível. Ainda, colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT ? Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Deve-se ainda apontar que a consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito indenizatório. 

DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, entendo por 

bem, julgar IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito inicial, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão a 

MMª Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para 

que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004540-90.2020.8.11.0002. REQUERENTE: WALDIR WOLFGANG 

VALUTKY REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e indenização por 

danos morais, sob o argumento de que, embora já tivesse efetuado o 

cancelamento da contratação dos serviços prestados pela empresa 

requerida, descontos indevidos continuaram sendo realizados em sua 

conta bancária. Carreadas aos autos, a parte requerente apresentou 

provas do quanto alegado. A empresa Reclamada, por seu turno, embora 

tenha sido citada e tenha comparecido em audiência de conciliação, não 

apresentou contestação, de modo a incidir, no caso em tela, os efeitos da 

revelia e a consequente pena de confissão, nos moldes previstos no 

artigo 344, do novo CPC. Nesses termos, a falha na prestação do serviço 

é fato incontroverso, tendo em vista a comprovação dos descontos 

ocorridos, mesmo após o cancelamento do serviço em questão, o que 

também foi comprovado nos autos. Deste modo, razão assiste à parte 

Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve sua 

subsistência corroída mediante descontos indevidos. No que tange à 

prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, 

a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa 

(presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) aplicar os efeitos da revelia ao caso em tela, presumindo-se 

verdadeiros os fatos estampados na peça exordial, nos termos do art.344, 

do CPC; 2) declarar a inexistência da relação jurídica discutida nos 

presentes autos, bem como a suspensão dos descontos indevidos 

promovidos na conta bancária do autora da demanda; 3) Condenar a 

empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.256,70 (hum mil, 

duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) a título de 

repetição de indébito, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do 

efetivo dispêndio e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados da citação; 4) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da reclamante, a título de dano 

moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (abril de 2019). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao 

débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz 

Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 
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recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função ?atualização monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013133-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUCIO SALOME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUIZADO ESPECIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013133-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDRE LUCIO SALOME 

REQUERIDO: ESTE JUIZADO ESPECIAL Vistos,etc. Cuida-se de 

reclamação cível ajuizada por ANDRE LUCIO SALOME, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. Fundamento e DECIDO: Prevê o 

art. 3º da Lei 9.099/95, o seguinte: “Art.3º (...). § 2º Ficam excluídas da 

competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, 

falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas 

a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das 

pessoas, ainda que de cunho patrimonial. (...)” Pois bem, infere-se dos 

autos que o Reclamante requer que este juízo expeça alvará para 

levantamento de valores referente a FGTS/PIS e demais valores, 

depositados na conta do autor na Caixa Econômica Federal. Art. 64. (...) 

do CPC § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer 

tempo e grau de jurisdição e deve ser decalrada de ofício. Esta ação não 

pode prosperar, diante do reza o artigo 8º, caput, da Lei 9.099/95: 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. (grifei) A Caixa Econômica 

Federal tem natureza jurídica de empresa pública, integrando a 

administração pública indireta. Incide, portanto, a limitação de competência 

disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95, que exclui da condição de parte, 

perante os Juizados Especiais, as empresas públicas da União. Assim 

sendo, declaro EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 51, IV, da Lei 9.099/95, recomendando à parte reclamante 

que deduza sua pretensão perante a Justiça Federal. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I.Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido no art. 

51, IV, da Lei 9.099/95 II.Preclusas as vias recursais, arquive-se. III. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018474-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA ANTONIA DOS SANTOS (AUTOR(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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018474-52.2019.8.11.0002. AUTOR(A): HELENA ANTONIA DOS SANTOS 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. 

Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, deve-se levar em consideração os princípios norteadores 

dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que 

aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado a ater-se a 

todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Registro que a Reclamada 

apresentou contestação no prazo legal. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Aduz a parte Reclamante que 

não houve notificação prévia à suspensão dos serviços, referente à 

fatura inadimplida de agosto/2019. Pleiteia o Autor pelo recebimento de 

indenização por danos morais. A parte Reclamada alegou em sua defesa 

que, de fato, a suspensão dos serviços deu-se por inadimplência da parte 

Autora, de várias faturas pagas em atraso. A parte Ré aduz que não 

praticou qualquer ato ilícito ensejador de reparação por danos morais. Pois 

bem. É necessário lembrar que, neste conflito de interesses, figura, de um 

lado, uma grande concessionária de energia elétrica, dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, com inteira capacidade de 

evidenciar que realmente diligenciou no cumprimento das obrigações 

assumidas (se isto realmente tivesse ocorrido), e de outro o particular, 

que se encontra na categoria de consumidor. Aplica-se, portanto, a 

inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, 

que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), 

inclusive com a inversão do ônus da prova, em seu favor, no processo 

civil, quando a critério do Juiz, for verossímil sua alegação ou quando for 

ele hipossuficiente. A verossimilhança reside nos elementos e 

circunstância que envolvem a controvérsia, eis que o Autor alega a 

ausência de notificação prévia à suspensão do serviço. Destaca-se que, 

por força do art. 173 da Resolução 414 da ANEEL, é obrigação da 

concessionária de energia elétrica realizar a prévia notificação com 15 

dias de antecedência ao corte. Vejamos: Art. 173. Para a notificação de 

suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III 

deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições: I – a 

notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, 

alternativamente, impressa em destaque na própria fatura, com 

antecedência mínima de: a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou 

de segurança; b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento A 

Reclamada não provou a entrega da notificação do corte de energia com 

no mínimo 15 (quinze) dias, no caso de inadimplemento, especificamente 

sobre a fatura do mês de agosto/2019. Apenas alegou que em vários 

meses a autora realiza o pagamento das contas sempre com atraso (ID. 

Num. 28925808 - Págs. 2 e 3). Assim, a atitude da ré viola o art. 173 da 

Resolução 414 da ANEEL. No que se refere ao dano moral, é cediço que a 

responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Logo, tenho que efetivamente 

houve falha na prestação do serviço, na medida em que a Reclamada 

cometeu ato ilícito ao efetuar o corte no abastecimento de energia elétrica, 

sem dar ciência prévio ao Reclamante, até mesmo para lhe oportunizar o 

pagamento. A jurisprudência brasileira possui o entendimento de que a 

ausência de notificação prévia ao corte de energia elétrica caracteriza ato 

ilícito indenizável. Colho exemplo: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DÉBITO ATUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO 

CONSUMIDOR. ATO ILEGAL DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL. 

OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077544146, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto 

Lofego Canibal, Julgado em 22/08/2018). E mais. Há entendimentos de que 

o dano moral no presente caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 
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APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. - Conquanto seja possível a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em face do inadimplemento do usuário, 

nos termos do art. 172, inciso I, da Resolução Normativa 414/2010 – 

ANEEL, é imprescindível que seja respeitado o devido processo 

administrativo, o que não ocorreu no caso em tela, mostrando-se ilícito o 

corte do serviço em análise, que acarretou transtornos e sofrimento ao 

autor, estando caracterizado o dano moral in re ipsa e, por conseguinte, a 

obrigação de indenizar. Condenação mantida. Apelo conhecido ao qual se 

n e g a  p r o v i m e n t o .  ( T J - A M  0 6 3 7 6 4 4 7 8 2 0 1 6 8 0 4 0 0 0 1  A M 

0637644-78.2016.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de 

Julgamento: 12/03/2018, Segunda Câmara Cível) Dessa forma, é pertinente 

acolher o pedido contido na inicial, de reparação por dano moral devido à 

suspensão dos serviços de energia elétrica sem prévia notificação. Para a 

fixação do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência define 

alguns critérios a serem observados pelo julgador, entre eles: grau de 

culpa; gravidade do dano; condições econômico-sociais do ofensor e do 

ofendido. No caso dos autos, a repercussão dos fatos na esfera íntima da 

parte Reclamante pode ser considerada moderada, se comparada a 

outras adversidades, geradoras de dano moral. A Reclamada é empresa 

grande porte. Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o 

caso, a fixação da indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais). Diante do 

exposto, opino pela procedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, para condenar a Reclamada a pagar à 

Reclamante indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020347-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA LIMA DE SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEMAR SAYD PINTO OAB - MT18852/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020347-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA ANGELA LIMA DE 

SILVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

ação com pedido de liminar, na qual a Reclamante aduz ser cliente da 

Reclamada e titular da Unidade Consumidora n. 6/2698292-6. Informa que 

possuía uma média de consumo de energia de 50kw/h, equivalente a R$ 

30,00 (trinta reais), uma vez que passa a maior parte do dia fora de casa, 

razão pela qual se surpreendeu com as cobranças nos valores de R$ 

489,10 (quatrocentos e oitenta e nove reais e dez centavos), no mês de 

agosto de 2019 e os outros bem maiores referente aos meses 

posteriores, de setembro, novembro e dezembro do mesmo ano, não 

condizendo com o seu consumo mensal. Alega que fez simulação no site 

da empresa Ré, aonde informou os eletrodomésticos que possui, 

chegando a uma média de 176,53 kW/h, no valor de R$ 187,10 (cento e 

oitenta e sete reais e dez centavos). Aduz que procurou a Reclamada 

para resolver administrativamente e não obteve êxito em sua reclamação. 

Por tais razões, requer em caráter de urgência, liminar a fim de determinar 

que a Reclamada efetue a troca de medidor de energia referente a sua 

UC, bem como que adeque conta de acordo com a média de consumo 

referente a 176,53 kW/h, no valor de R$ 187,10 (cento e oitenta e sete 

reais e dez centavos), sob pena de multa em caso de descumprimento, 

além de indenização por dano moral É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. A demandada, a título de argumentação para rebater as 

alegações do Reclamante, informa que o consumo da autora nos meses 

de dezembro de 2018 a março de 2019 simplesmente inexistiu, ao passo 

que foram cobradas apenas a média de consumo e, no mês de março de 

2019, foi cobrado o valor mínimo pelo custo de disponibilidade da rede, o 

que nitidamente gerou um acúmulo de consumo, o que é permitido 

conforme determina a Resolução 414/2010 da ANEEL. Assim, não há 

dever de indenizar. No mérito a demanda é parcialmente procedente. 

Ocorre que não houve o real faturamento, pois houve problemas com a 

caixa do medidor, segundo o documento juntado com a Contestação diz 

que a anormalidade consiste em problemas com a caixa do medidor . Ora, 

ao reconhecer tal informação e repassá-la ao consumidor, a Reclamada 

acaba por concluir que havia então, defeito ou falha no equipamento de 

medição, podendo até mesmo estar desligado, fato que a parte 

Reclamante não deu causa, nem foi a responsável pela ocorrência. Assim, 

se a Reclamada instala um medidor que não afere com perfeição o 

consumo de energia, resta configurada a falha na prestação do serviço, 

incidindo neste caso, o art.14 do CDC, emergindo daí, sua 

responsabilidade pelos danos causados por tais falhas, o que inclui arcar 

com as consequências pela medição defeituosa, independente do 

consumidor ter sido beneficiado ou não. Não é possível imputar à parte 

Reclamante a cobrança pelo consumo não medido, já que ela sequer 

possui conhecimento técnico para verificar se o medidor está regular ou 

não, ou se está em pleno funcionamento, presumindo a sua boa-fé. Ainda 

que pudesse considerar como legítima a cobrança de recuperação de 

consumo sob o argumento de que a parte autora se beneficiou da energia 

não aferida, verifico que no presente caso deve ser igualmente afastada 

tal obrigação, pois não há prova conclusiva de que houve de fato, energia 

medida a menor, pois não há comprovação de qualquer vistoria realizada 

no local, nem TOI assinado pela parte Autora ou qualquer documento hábil. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 527 de 622



Diante da situação fática acima delineada, forçoso concluir que a fatura de 

recuperação de consumo não é legítima, tampouco é devido o valor que 

nela contém; primeiro porque está imputando ao consumidor a 

responsabilidade por falha da própria concessionária na prestação do 

serviço, pois que instalou/manteve na unidade consumidora da parte 

Reclamante um medidor defeituoso, ou até mesmo sem estar funcionando, 

e cujo consumo, se foi medido errado, cabe àquela arcar com as 

consequências desse erro; e segundo, porque a Reclamada não 

demonstrou de forma inequívoca que houve, de fato, energia não aferida 

pelo medidor e qual o montante. Assim, as faturas dos meses de agosto, 

setembro, novembro e dezembro de 2019) devem ser aferida pela média 

do consumo dos últimos 3 (três) meses anteriores aos meses alegados 

pela ré do suposto erro, ou seja, deve ser faturada pelos meses de maio, 

junho, julho, de 2019. No que tange aos danos morais não há como 

acolher o pedido vez que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados 

pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Tendo em vista que não houve corte de energia e tão pouco 

negativação do seu nome no rol de inadimplentes. Não se está, contudo, 

dizendo, com isso, que a reclamante não sofreu transtornos e frustração. 

Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar extremo 

desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a 

atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na 

verdade, de mero aborrecimento comum à vida em relação, não 

indenizável, portanto. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO 

pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos entabulados 

pela parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, para: a) 

DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO da fatura impugnada referente 

ao mês de 08/2019 no valor de R$ 489,10 (quatrocentos e oitenta e nove 

reais e dez centavos); b) DETERMINAR que a Reclamada proceda com a 

revisão desta fatura, chegando-se ao cálculo da média de consumo da 

unidade consumidora nº 6/1162515-9 pela média do consumo dos últimos 

3 (três) meses anteriores aos meses alegados pela ré do suposto erro; c) 

que a ré realize a troca do medidor de energia da unidade consumidora nº 

6/2698292-6 c) Retificar a liminar de ID 28184983 Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001588-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001588-41.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO TEODORO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em consideração os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Apenas registro que 

a parte Reclamada apresentou contestação no prazo legal. 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 

Reclamação cível com pedido de liminar na qual a autora aduz ser cliente 

da Reclamada, então titular da Unidade Consumidora n. 6/1888181-3, 

quando foi surpreendida com a cobrança em dezembro de 2019, no valor 

de R$ 1.080,06 (mil e oitenta reais e seis centavos), cujo valor não retrata 

com o seu consumo mensal. Por tais razões, requer em caráter de 

urgência a suspensão da cobrança referente a tal fatura, bem como 

indenização por dano moral. A parte Reclamada em sua defesa alegou 

que o débito é regular e que as faturas refletem o real consumo da parte 

Reclamante, eis que foi realizada a leitura. Pois bem. É necessário lembrar 

que, neste conflito de interesses, figura, de um lado, uma grande 

concessionária de energia elétrica, dotada de todas as possibilidades de 

produção de prova, com inteira capacidade de evidenciar que realmente 

diligenciou no cumprimento das obrigações assumidas (se isto realmente 

tivesse ocorrido), e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação 

da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, em seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, 

for verossímil sua alegação ou quando for ele hipossuficiente. Analisando 

detidamente o histórico de consumo da parte Autora, verifica-se que, de 

fato, a fatura de dezembro/2019 está bem acima do consumo médio. 

Ademais, como a parte Reclamada alega regularidade do consumo, por 

força da inversão do ônus da prova, deveria ter trazidos elementos que 

demonstrassem que a parte Autora efetivamente consumiu o serviço 

cobrado no mes de referência, o que não ocorreu. Dessa forma, 

conclui-se que a parte Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe cabia, desatendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC. 

Assim, é pertinente acolher o pedido de refaturamento da conta de 

dezembro/2019, pela média dos últimos 6 meses (junho/2019 a 

novembro/2019). No que tange aos danos morais não há como acolher o 

pedido vez que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela 

parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Tendo em vista que não houve corte de energia e tão pouco 

negativação do seu nome no rol de inadimplentes. Não se está, contudo, 

dizendo, com isso, que a reclamante não sofreu transtornos e frustração. 

Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar extremo 

desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a 

atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na 

verdade, de mero aborrecimento comum à vida em relação, não 

indenizável, portanto. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO 

pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos entabulados 

pela parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, para: determinar 

que a Reclamada a proceda ao refaturamento da conta de energia elétrica 

do mes de referência de dezembro/2019, pela média dos últimos 6 meses 

(junho/2019 a novembro/2019). Opino pela ratificação da liminar concedida 

no ID. 28134294 Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA RIBEIRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000754-38.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA LUCIA RIBEIRO VIEIRA 

REQUERIDO: BANCO PAN I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de cobrança indevida em 

razão de não possuir relação jurídica com a Reclamada. Pede a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação 

em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares, passo à análise do 

mérito da causa. 3. A pretensão é procedente. A Reclamante alega que 

vem sendo cobrado por dívida a qual desconhece em razão de não 

possuir relação jurídica com a Reclamada, colacionou aos autos o contrato 

da suposta negociação, contudo desconhece totalmente a assinatura 

contida no contrato, alegando fraude. A Reclamada, por sua vez, alegou 

que a Reclamante possui um débito em aberto, o qual ensejou a cobrança, 

e que o contrato é assinado é legítimo. Após detida análise do contrato 

aportado aos autos pela Reclamante (ID. Num. 27893854 - Pág. 6) verifico 

que a assinatura diverge flagrantemente das assinaturas constantes no 

documento pessoal e no termo de audiência de conciliação, assinado pela 

parte autora. Ademais, as informações contidas no contrato divergem das 

contidas nos autos (o último sobrenome) o que induz a crer que se tratou 

de fraude. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes em 

declarar a inexigibilidade do débito. É evidente que há, nesses casos, 

falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa não 

zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem 

o risco da atividade que desempenham, o que torna desnecessário 

discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação 

consumerista. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos tratam de 

relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má 

prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, 

consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). O Código Civil deixa evidente no art. 186 

ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Resta quantificar 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. 

Em relação a restituição dos valores descontados ilegalmente da conta da 

autora dos meses de agosto/2019, setembro/2019, outubro/2019, 

novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020, reputo válido a ré realizar 

a devolução no valor de R$ 108,00 (cento e oito reais), de forma dobrada, 

pois não é o caso de erro justificável, conforme determina o parágrafo 

unido do artigo 42 do CDC. Ainda, na ocasião, do cumprimento de 

sentença, autorizo a ré a descontar o valor de R$ 639,43 (seiscentos e 

trinta e nove reais e quarenta e três centavos), da condenação, pois este 

valor já foi liberado na conta da autora, conforme descrito na inicial. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE para: 1) Condenar a Reclamada a RESTITUIR ao 

reclamante, a quantia de R$ 108,00 (sessenta reais e trinta centavos), em 

dobro, de dano material, atualizados pelo índice INPC a partir do efetivo 

desembolso e juros de mora de 1% a contar da citação. 2) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ). Na soma dos valores da condenação, 

autorizo a reclamada a realizar o abatimento/desconto de R$ 639,43 

(seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), pois este 

valor já foi liberado na conta da autora, conforme descrito na inicial. Por 

fim, confirmo a liminar de ID. 27953103. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei n. 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001564-13.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANALICE RESENDE DOS 

SANTOS, BRUNO LUIZ RESENDE NOGA REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Em síntese, os requeridos 

visam serem compensados pela falha na prestação do serviço da 

reclamada, pois no voo da volta LA 3913, do Rio de Janeiro para Cuiabá, 

previsto para o dia 05/01/2020 as 9h20, foram impedidos de embarcar, 

sendo que aos autores já haviam realizado o checkin antecipadamente via 

aplicativo. Alegam que chegaram no aeroporto as 8h30, e que diante disso 

tiveram que desembolsar o valor de R$ 2.380,51 (dois mil, trezentos e 

oitenta reais e cinquenta e um centavos) para que pudessem embarcar no 

próximo voo. Por sua vez, a reclamada alega que o voo LA 3370, de 

Cuiabá/MT a Guarulhos/SP, sofreu pequeno atraso, que não interferiu no 

horário de chegada programado, conforme verifica -se na ANAC. E que o 

autor não faz qualquer prova de suas alegações, não juntando qualquer 

informação que venha a subsidiá -las. E que não há nexo de causalidade 

entre a conduta do réu e eventual dano sofrido pela parte autora, e que é 

um mero aborrecimento, e que não há dever de indenizar. Assiste razão 

os autores. Explico. Os fatos são incontroversos quanto a realização do 

check-in feito de forma antecipada pelos autores (ID Num. 28112124), 

assim, entendo que os requeridos se desincumbiam do ônus que lhe 

recaiam, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (art. 373, I do CPC). 

Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito. Não 

há nos autos qualquer prova de os autores chegaram com atraso, a ré 

deveria trazer ao processo a comprovação de que houve culpa exclusiva 

dos autores, contudo quedou-se inerte, ônus que lhe competia conforme 

art. 373, II do CPC. Ademais, a responsabilidade da Ré como fornecedora 

de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Logo, 

tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço. Dessa 

forma, é pertinente acolher o pedido de devolução da quantia paga na 

segunda passagem no valor de R$ 2.380,51 (dois mil, trezentos e oitenta 

reais e cinquenta e um centavos), de forma simples. Resta evidente a 

ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a 

parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado 

pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência 

define alguns critérios a serem observados pelo julgador, entre eles: grau 

de culpa; gravidade do dano; condições econômico-sociais do ofensor e 

do ofendido. No caso dos autos, a repercussão dos fatos na esfera íntima 

da parte Reclamante pode ser considerada moderada, se compara a 

outras adversidades, geradoras de dano moral. A parte Reclamada é 

empresa de grande porte. Feitas as ponderações supra, entendo 

adequada, para o caso, a fixação da indenização de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). Diante do exposto, opino pela procedência dos pedidos em parte, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1)condenar a 

Ré a restituir aos autores o valor de R$ 2.380,51 (dois mil, trezentos e 

oitenta reais e cinquenta e um centavos), de forma simples, atualizados 

pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação. 2)condenar da Reclamada a pagar 

indenização por danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta 

sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 

1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019194-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CAROLINE DA SILVA OAB - MT25708/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019194-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MATILDE ROSA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro a preliminar arguida por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Trata-se de 

ação revisional cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano 

moral, em que a parte alega ter realizado empréstimo pessoal junto à 

empresa demandada e, hoje, graças à cobrança de juros ilegais, já pagou 

uma dívida em montante muito superior ao contratado. A empresa 

requerida, por seu turno, alega a inexistência do ilícito, bem como a 

inexistência de responsabilidade civil diante dos juros praticados. Pois 

bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, entendo que a improcedência dos pedidos elencados na 

peça exordial é medida que se impõe. Com efeito, estabelece o artigo 35 

da Lei 9.099/95 que “Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir 

técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer 

técnico. O que se pode extrair do mencionado dispositivo legal é que, em 

que pese não seja possível a produção de prova pericial no âmbito dos 

Juizados Especiais, nada impede as parte de instruírem suas iniciais com 
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parecer técnico embasando a pretensão invocada em juízo. Nesses 

termos, em se tratando de meio probatório admitido em lei, bem como por 

se tratar de prova passível de ser produzida pelas partes (parecer 

assinado por contador), entendo que a parte autora não se desincumbiu 

do ônus probatório mínimo que lhe toca. Portanto, é forçoso concluir que a 

presente demanda carece de comprovação dos fatos, razão pela qual se 

faz necessário julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 

Assim, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, 

por documento lícito e válido, sob pena de improcedência da reclamação, 

assim: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto só o fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta. Assim, 

a prova que deveria ter sido produzida pela reclamante não é impossível 

ou demasiado difícil. Ainda, colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT ? Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Deve-se ainda apontar 

que a consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I 

do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito 

indenizatório. DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, 

entendo por bem, julgar IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito 

inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão a MMª Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019083-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CAROLINE DA SILVA OAB - MT25708/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 SENTENÇA Processo: 

1019083-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MATILDE ROSA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro a preliminar arguida por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Trata-se de 

ação revisional cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano 

moral, em que a parte alega ter realizado empréstimo pessoal junto à 

empresa demandada e, hoje, graças à cobrança de juros ilegais, já pagou 

uma dívida em montante muito superior ao contratado. A empresa 

requerida, por seu turno, alega a inexistência do ilícito, bem como a 

inexistência de responsabilidade civil diante dos juros praticados. Pois 

bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, entendo que a improcedência dos pedidos elencados na 

peça exordial é medida que se impõe. Com efeito, estabelece o artigo 35 

da Lei 9.099/95 que “Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir 

técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer 

técnico. O que se pode extrair do mencionado dispositivo legal é que, em 

que pese não seja possível a produção de prova pericial no âmbito dos 

Juizados Especiais, nada impede as parte de instruírem suas iniciais com 

parecer técnico embasando a pretensão invocada em juízo. Nesses 

termos, em se tratando de meio probatório admitido em lei, bem como por 

se tratar de prova passível de ser produzida pelas partes (parecer 

assinado por contador), entendo que a parte autora não se desincumbiu 

do ônus probatório mínimo que lhe toca. Portanto, é forçoso concluir que a 

presente demanda carece de comprovação dos fatos, razão pela qual se 

faz necessário julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 

Assim, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, 

por documento lícito e válido, sob pena de improcedência da reclamação, 

assim: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto só o fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta. Assim, 

a prova que deveria ter sido produzida pela reclamante não é impossível 

ou demasiado difícil. Ainda, colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT ? Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Deve-se ainda apontar 

que a consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I 

do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito 

indenizatório. DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, 

entendo por bem, julgar IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito 

inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão a MMª Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003678-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003678-22.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSEFINA CORREA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Decido. 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 
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para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, 

nos moldes do artigo 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. - 

Do Mérito. Compulsando os autos, verifica-se da petição inicial que a parte 

Autora da demanda, titular da unidade consumidora UC n.º 6/245068 - 2, 

foi surpreendida durante o ano de 2019 com cobranças em valores 

exorbitantes em suas faturas de consumo. Alega que em contato com a 

reclamada foi informado de que tal valor era resultante de uma suposta 

irregularidade constatada no equipamento de medição de sua unidade 

consumidora. Em sede liminar, requereu a antecipação dos efeitos da 

tutela, o que foi negado pelo douto magistrado. A parte requerida aduz, em 

sua contestação, que efetuou vistoria na UC do imóvel do autor, foi 

detectado irregularidade no medidor de consumo do autor, fato esse que 

fez com que o referido imóvel registrasse um consumo inferior ao 

realmente utilizado, além de Termo de ocorrência e inspeção – TOI, que 

identificou suposto auto religamento no ramal de entrada. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão parcial à parte requerente. 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, 

conforme reza o art. 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. 

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, o que se tem de relevante para o deslinde da presente 

controvérsia é que a parte requerente contesta os valores lançados em 

suas faturas de consumo do ano de 2019. A empresa requerida 

contestou, afirmando que a energia consumida não era devidamente 

aferida pelo seu medidor pois vinha diretamente da rede da Reclamada e 

não passava pelo aparelho, tendo sido constatado um “desvio no ramal de 

entrada”. A empresa Reclamada juntou em sua contestação apenas termo 

de ocorrência e inspeção, parcelamento e carta ao cliente. Friso que no 

documento intitulado “Carta ao Cliente” juntado pela Ré, consta o histórico 

referente ao consumo do autor antes da vistoria. Assim, não há nos autos 

o consumo em kWh após a vistoria realizada no dia. Desse modo, tenho 

que a Reclamada não conseguiu demonstrar de maneira efetiva o aumento 

de consumo na unidade consumidora da autora após o dia o período em 

que supostamente ocorreram as fraude no medidor e/ou religamento 

automático, e igualmente não comprovou que a vistoria e constatação de 

suposta irregularidade fora feita de modo a oportunizar a ampla defesa do 

autor. O ato da parte requerida de cobrar pela energia elétrica consumida 

é perfeitamente regular. Em regra, sendo verificada anormalidade no 

aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos que deixou de 

receber em virtude de tal irregularidade, conforme prevê a Resolução nº. 

414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Entretanto, 

para que tal cobrança esteja revestida de legalidade, a concessionária 

deve adotar todas as providências necessárias para que o usuário 

acompanhe, de fato, a verificação da alegada fraude no equipamento de 

medição instalado na unidade consumidora. Em decorrência de princípio 

contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado 

no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, 

visando à regularização da cobrança instituída em razão de supostas 

irregularidades encontradas em medidor, a Resolução nº. 414/2010 da 

ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica, prevê a instauração de regular processo administrativo (art. 137). 

Vale salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo 

acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o 

acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena 

de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o 

contraditório e a ampla defesa devem permear não só o processo 

jurisdicional, como também os procedimentos administrativos e privados. 

Tal comprovação, consideradas as peculiaridades do caso, está a cargo 

da concessionária, em decorrência da aplicação das normas 

consumeristas, pois referido diploma consagrou expressamente o direito 

do consumidor à racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 

4.º VII, do CDC). A Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, consagra, 

expressamente, a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 

7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado; E 

novamente o CDC: Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: X - a 

adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código. Nesse sentido, acórdão 

elucidativo acerca da matéria, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 

"ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA ELÉTRICA - 

TARIFAÇÃO - COBRANÇA POR FATOR DE DEMANDA DE POTÊNCIA - 

LEGITIMIDADE. 1. Os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI 

prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, 

por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são 

remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o 

Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviço de energia 

elétrica é tarifado a partir de um binômio entre a demanda de potência 

disponibilizada e a energia efetivamente medida e consumida, conforme o 

Decreto 62.724/68 e Portaria DNAAE 466, de 12/11/1997. 3. A 

continuidade do serviço fornecido ou colocado à disposição do 

consumidor mediante altos custos e investimentos e, ainda, a 

responsabilidade objetiva por parte do concessionário, sem a efetiva 

contraposição do consumidor, quebra o princípio da igualdade das partes 

e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito. 4. 

Recurso especial improvido." (REsp 609332/SC, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005 p. 

354). A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada 

pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança no valor total de 

R$ 589,24 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), 

mormente porque que ela sequer comprovou, na contestação, a existência 

de procedimento bilateral regular apto a apurar o suposto faturamento a 

menor, bem como não há nos autos a comprovação, por meio de laudo 

técnico, de que havia qualquer irregularidade no relógio medidor da autora. 

Em outras palavras, não foi possibilitado ao consumidor o direito de defesa 

e de acompanhamento da aferição, da qual não há qualquer laudo. Nesse 

contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da concessionária 

requerida, sendo certo que a verificação unilateral de irregularidade do 

medidor não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao 

particular, sobrelevando-se essencial apurar se a avaria existente no 

referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO - CEMIG - 

VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - ANÁLISE UNILATERAL PELA CEMIG - 

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 

Nº414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE FATURAMENTO INFERIOR AO 

CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE BENEFICIADO 

DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - SENTENÇA 

MANTIDA. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 da ANEEL 

depende, pela própria redação do preceito normativo, de matéria 

probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver comprovação de 

faturamento inferior ao correto, ou não ter havido qualquer faturamento. 

No caso concreto, ante a análise dos históricos de consumo de energia 

elétrica, tem-se que a violação do medidor, isoladamente considerada, 

constitui elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a 

manutenção da sentença, que declarou indevida a cobrança realizada 

pela CEMIG. Ademais, refoge aos ditames do Estado Democrático de 

Direito que empresa concessionária prestadora de serviços públicos, 

depois de constatar uma irregularidade no aparelho medidor do consumo 

de energia elétrica e retirá-lo para análise técnica unilateral, possa 

simplesmente comunicar ao usuário a existência de diferença a maior 

apurada, sem comprovação dos fatos necessários à constatação da 

irregularidade e, em especial, sem observância do devido processo legal. 

(TJMG - Apelação Cível nº. 1.0145.11.054670-5/001 - Rel. Des. Geraldo 

Augusto - Pub. em 31/10/2013). CEMIG - IRREGULARIDADE APURADA 

POR VIOLAÇÃO DO SELO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA 

OU JUDICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - NÃO 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - ANULAÇÃO DA COBRANÇA. - A cobrança de valores 
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referentes a um erro na medição devido à violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica deve ser acompanhada de comprovação do 

prejuízo da prestadora através de regular procedimento administrativo 

seguido de perícia técnica. A mera violação do lacre de segurança não 

tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia para ser comprovada, sob pena 

de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se não 

observado o escorreito procedimento para apuração do débito decorrente 

de irregularidade constatada na via administrativa, descabida a 

interrupção do fornecimento em virtude de débito passado, mormente se o 

usuário está cumprindo com os pagamentos pelo fornecimento de energia, 

sendo ainda indevida a cobrança na forma de cálculo prevista para o caso 

de fraude. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0701.09.264731-5/001 - Relª. 

Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 29/04/2011). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ora requerida, se pautou nos 

limites das normas que regem a espécie para a consumação da cobrança 

do montante apurado, tanto no que se refere à constatação da autoria da 

violação do medidor, quanto à apuração final do quantum do débito. Por 

conseguinte, vislumbra-se descabida a cobrança de valores referentes a 

acerto de faturamento, porquanto a suposta irregularidade do aparelho 

medidor da energia, por si só, não pode imputar presunção de 

subfaturamento, em prejuízo da unidade consumidora. Consigno, por 

oportuno, o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – SERVIÇO DE CALL CENTER INADEQUADO E 

INEFICIENTE – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA 

DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – COBRANÇA 

INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº414/2010 

da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a insistência da cobrança sem a necessária aferição do medidor, 

caracteriza ato ilícito. 2. O tempo excessivo despendido em ligações 

destinadas ao “call center”, em razão da ineficiência do serviço, é 

suficiente para a presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). 

Precedentes jurisprudenciais (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL Nº 70040912214 – COMARCA DE SANTA MARIA – TJRS 

e Enunciado n. 1.6 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná). Precedentes desta Turma Recursal (Recursos Inominados ns. 

0 0 1 . 2 0 0 9 . 0 1 9 . 0 1 8 - 0  0 0 1 9 0 4 7 - 5 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 0 1 , 

0010012-71.2011.811.0013 e 0019037-47.2011.811.0001). O agir sem 

cercar-se das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar 

com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva 

(art. 14, do CDC). Neste ponto, é certo que em se tratando de cobrança de 

débito de recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se 

falar em possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, 

conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, 

ainda: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO 

DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013) Contudo, 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, tenho que o caso em tela não demanda 

reparação à título de danos morais pois, não se vislumbra a suspensão 

indevida do serviço de fornecimento de energia elétrica bem como 

negativação indevida do nome da parte autora em decorrência dos débitos 

aqui discutidos. De outro giro, indefiro o pedido de declaração de 

inexistência dos débitos apurados no ano de 2014, haja vista terem sido 

alcançados pelos efeitos da prescrição quinquenal (art.27, CDC). Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, opino 

pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão contida no pedido inicial, para 

o fim de: A) confirmar os efeitos da antecipação de tutela deferida pela 

Douta Magistrada, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA dos débitos discutido 

nestes autos, referente às faturas dos meses de maio e junho de 2018, 

bem como abril, julho, agosto e outubro de 2019; B) INDEFERIR o pedido de 

condenação por danos morais formulados em face da empresa 

reclamada. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 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. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função ?atualização monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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1001963-42.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ENIO DIAS DE MOURA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Contudo, o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a 

outra negativação existentes no nome da parte autora, que serve para 

fixar o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020396-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: HUDSON ALEXANDRE DE 

MIRANDA GARCIA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. Nesses termos, a inserção do nome da parte Reclamante 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, 

ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto 

da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Nesse mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor nega a 

responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira 

demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto 

no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa 

nos autos. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros 

da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1006031-64.2018.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos e o tempo decorrido 

entre a negativação e a propositura da presente demanda, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de R$ 

654,40 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), 

inscrito no cadastro de inadimplentes em 25 de maio de 2018; 2) 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(maio de 2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 
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pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012755-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVES GORGONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MAURICIA LOPES OAB - MT0019595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012755-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLOVES GORGONHA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Visto. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. É lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos. 

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória, 

segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. Assim, diante 

do termo de acordo apresentado no evento 30441393, outro caminho não 

há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, 

homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sendo esta 

irrecorrível, torna-se título executivo a ser executado neste Juizado 

Especial Cível, independente de nova citação, caso a sentença não seja 

voluntariamente cumprida (art. 52, IV, da Lei 9.099/95). Em caso de alvará 

ou de prosseguimento com relação à outra parte façam conclusos. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da 

Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos e 

legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos que, por sua vez, 

homologou a transação realizada pelas partes. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada pelo sistema. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003317-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SOARES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003317-05.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JULIANO SOARES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno, embora tenha sido citada, não 

apresentou contestação, de modo a incidir, no caso em tela, os efeitos da 

revelia e a consequente pena de confissão, nos moldes previstos no 

artigo 344, do novo CPC. Nesses termos, a inserção do nome da parte 

Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) aplicar os efeitos da revelia ao caso em tela, fazendo-se 
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presumir verdadeiros os fatos estampados na peça exordial, nos termos 

do art.344, do CPC; 2) declarar a inexistência dos débitos mencionados na 

inicial no valor de R$ 311,55 (trezentos e onze reais e cinquenta e cinco 

centavos) , inscrito no cadastro de inadimplentes em 23 de dezembro de 

2019; 3) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 4) Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (dezembro de 2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no 

CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste 

feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019314-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA ANTUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO OAB - MT26372/O (ADVOGADO(A))

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019314-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ILDA ANTUNES DE CAMPOS 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Falta de interesse de agir: Rejeito a preliminar, tendo 

em vista que o interesse da parte Autora está demonstrado, pois a mesma 

alega pagamento além do devido e cobranças indevidas. Pleiteia a parte 

Reclamante a condenação das Reclamadas no pagamento da indenização 

por danos morais e materiais. A autora afirma que realizou um 

financiamento de um veiculo junto a Reclamada, sendo que a primeira 

parcela venceria em 23/09/2019, todavia a Ré não teria encaminhado o 

carne com os boletos para pagamento. Argumenta que esperou até o dia 

01/10/2019, mas como não recebeu o carne, entrou em contato com a Ré 

entrou em contato com a Ré que orientou emitir os boletos no site. Alega 

que imprimiu o boleto e efetuou o pagamento do valor de R$ 2.696,00 (dois 

mil seiscentos e noventa e seis reais) para quitação do primeiro boleto e 

da fatura seguinte, todavia, passou a receber cobranças da empresa Ré, 

momento em que percebeu que teria sido vitima de cobrança ilegal. 

Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. A 

Reclamada apresentou defesa, oportunidade em que, alegou no mérito, a 

inexistência de defeito na prestação de seus serviços, vez que a parte 

Autora realizou o pagamento do débito apenas em 05/11/2019, razão pela 

qual as cobranças foram licitas. Postulam a improcedência da demanda. A 

Reclamante apresentou impugnação à contestação, oportunidade em que 

afirma que houve pagamento em duplicidade, já que a Ré alega que o 

pagamento da primeira e segunda parcela ocorreu apenas em 05/11/2019 

já que a autora teria quitado as referidas parcelas no começo de outubro. 

Pois bem. Primeiramente, o contexto probatório demonstra que o Autor foi 

vítima de fraude ao receber boleto para pagamento do financiamento de 

veículo. Analisando os comprovantes de pagamentos (ID n. 27056593), é 

possível verificar que não consta o nome da credora BV Financeira como 

beneficiária. No comprovante pago em 24/09/2019 consta Banco BMG S/A 

e no comprovante pago em 01/10/2019 consta Banco Original S/A. 

Ademais, cabe destacar que o comprovante pago em 24/09/2019 no valor 

de R$ 1.345,66 (um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e 

seis centavos) não apresenta qualquer relação com o contrato de 

financiamento da Autora, haja vista que não foi apresentado o boleto, não 

tendo desse modo qualquer vinculo com o contrato do autor, pois se quer 

o valor pago é semelhante ao valor da parcela. Isso porque, a empresa Ré 

acostou o extrato do contrato da Autora (id n. 29311727), no qual 

demonstra que as parcelas do financiamento são de R$ 1.348,00 (um mil, 

trezentos e quarenta e oito reais), sendo que a mesma não foi impugnada. 

Além do fato da Autora informar na sua exordial que apenas tentou 

efetuar a quitação da primeira parcela em 01/10/2019 e o comprovante é 

do dia 24/09/2019. Com relação ao boleto no valor de R$ 989,90 

(novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) anexado no id n. 

27055972, observo que consta nele como beneficiária a Ré, todavia, o 

valor do boleto não corresponde ao valor de uma parcela do contrato, 

muito menos o valor de duas. Essas circunstâncias, por si só, deveriam 

ter chamado a atenção do Autor sobre a existência da alegada fraude. 

Ademais, a fraude também poderia ter sido detectada pelo Autor, ou ao 

menos deveria ter lhe causado desconfiança, no momento de seu 

pagamento, pois a verificação do beneficiário antes da confirmação do 

pagamento é de responsabilidade do pagador, devendo verificar se as 

informações que aparece na tela de pagamento (caixa eletrônico ou 

aplicativo) são as mesmas informações constantes no boleto. Portanto, 

trata-se de hipótese que exclui a responsabilidade objetiva da Demandada, 

já que não pode ser responsabilizada pela falta de cautela e atenção da 

própria consumidora e por adulteração de informações no boleto realizado 

por terceiros, algo que é realizado apenas pelo estelionatário, de forma 

dolosa, sem a participação da Ré. Nesse sentido, cabe destacar o 

entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. FRAUDE NO BOLETO DE QUITAÇÃO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE BOLETO TENDO COMO 

BENEFICIÁRIA PESSOA DIVERSA DA RÉ. CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIRO QUE INVIABILIZA A RESPONSABILIZAÇÃO DA DEMANDADA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO.(TJRS - Recurso Cível, Nº 71009098294, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado 

em: 10-12-2019). Por fim, tendo a Autora emitido o boleto em desacordo 

com o valor da parcela contratada, deveria ter tido a diligencia de se 

informar junto a Ré antes do seu pagamento. Desse modo, não restando 

demonstrado a culpa da Requerida, improcede o pleito de 

ressarcimento/abatimento do valor pago e indenização por danos morais. 

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 
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artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001666-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CLARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001666-35.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTINA CLARA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Processo nº 100166-35.2020.811.0002 Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção, fato pelo qual passo analisar o 

mérito. Pleiteia a parte Requerente a Ação Declaratória C/C Indenização 

Por Danos Morais em decorrência do Ato Ilícito, ao argumento que seu 

nome foi indevidamente inscrito nas entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato que em tese, demonstraria a 

existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, 

contesta tempestivamente, informando que os débitos motivadores da 

negativação são decorrentes de contrato firmado pela parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência de 04 (quatro) faturas. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas e relatório de chamadas, 

que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a 

alegada hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela 

Reclamante, ou gravação telefônica, capaz de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a 

relação jurídica e o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da consumidora nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

aos documentos anexados pela Reclamada, pois não comprovam a 

relação comercial. Deste modo, razão assiste à mesma, que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Por outro lado, embora a Reclamada não tenha comprovado a 

relação jurídica, a Reclamante, por sua vez, falhou com o seu dever de 

apresentação de documento hábil, ou seja, o extrato de balcão junto ao 

Serasa, CDL ou SCPC (ID nº 28143404). Reitero que a Reclamante não 

comprovou a juntada de documento idôneo diretamente no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pela qual, a fim de evitar que o 

Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, 

entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser 

rejeitado, pois não é possível identificar a autenticação eletrônica do 

documento anexado. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da 

pretensão formulada, somente para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da correlata inscrição 

do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito, pois 

comprovada a inexistência da relação comercial. Oficiem-se aos órgãos 

de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte Requerente, somente com relação 

ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função ?atualização monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

24 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001681-04.2020.8.11.0002

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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001681-04.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GLEISON MARADONA DOS 

SANTOS ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Processo nº 

1001681-04.2020.811.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Requerente ação declaratória c/c 

indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito, alegando que 

seu nome fora inscrito no rol maus pagadores, em razão de 02 (dois) 

débitos nos valores de R$ 182,94 (cento e oitenta e dois reais e noventa e 

quatro centavos e R$ 147,42 (cento e quarenta e sete e quarenta e dois 

centavos), débito estes que não reconhece como legítimo. Carreado com a 
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petição inicial, a parte Autora juntou extrato que em tese, demonstraria a 

inexistência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu 

turno contesta tempestivamente, informando que os débitos ensejadores 

da negativação são decorrentes produtos de fato utilizado pela parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante o serviço prestado e não adimplido. Alega ainda, improcedente o 

pedido de indenização por dano moral. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas e relatório de chamadas, 

que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a 

alegada hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Requerente, ou gravação telefônica, capaz de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a 

relação jurídica e o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome do consumidor nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

aos documentos anexados pela Reclamada, pois não comprovam a 

relação comercial. Deste modo, razão assiste à mesma, que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Por outro lado, embora a Reclamada não tenha comprovado a 

relação jurídica, a Reclamante, por sua vez, falhou com o seu dever de 

apresentação de documento hábil, ou seja, o extrato de balcão junto ao 

Serasa, CDL ou SCPC (ID 28146738), com a respectiva autenticação 

eletrônica. Reitero que a Reclamante não comprovou a juntada de 

documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, motivo pela qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja 

utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o 

pedido de indenização por supostos danos morais deve ser rejeitado, pois 

não é possível identificar a autenticação eletrônica do documento 

anexado. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão 

formulada, somente para declarar a inexistência dos débitos mencionados 

na inicial nos valores de R$ 182,94 (cento e oitenta e dois reais e noventa 

e quatro centavos e R$ 147,42 (cento e quarenta e sete e quarenta e dois 

centavos), e ainda determinar o cancelamento da correlata inscrição do 

nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Requerente, 

somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Paulo 

Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 24 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE TEIXEIRA CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001685-41.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSUE TEIXEIRA CEZAR 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas na defesa da empresa Requerida por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

Requerente Ação Declaratória, cumulada com indenização por danos 

morais em decorrência de ato ilícito, por não possuir qualquer vínculo junto 

a Requerida, em razão do débito no valor de R$ 1.623,06 (um mil, 

seiscentos e vinte e três reais e seis centavos) que reconhece ilegítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato que em tese, 

demonstraria a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Requerida. A empresa 

Requerida, contesta tempestivamente, e consigna que o Requerente 

mantém relação jurídica junto ao banco Reclamado, tendo contraído 

obrigações que restaram inadimplidas, justificando a inscrição do seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz ainda que que a 

negativação é legitima em decorrência do não pagamento pelo Reclamante 

das obrigações que assumiu. A parte Autora apresentou impugnação à 

contestação sob o fundamento de que a Empresa Ré deixou de juntar ao 

autos qualquer prova que fundamentasse ou comprovasse a relação 

entre as partes. Pois bem. Conquanto tenha a Requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência da relação jurídica que motivasse a 

negativação, ou qualquer contrato ou ainda número de contrato que 

apontasse qualquer comprovação de relação entre as partes ora aqui 

envolvidas. Motivo pelo qual, entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito no valor apontado. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Requerente, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, que justifique a relação jurídica e o 

débito, presumindo-se, portanto, verdadeira todo o alegado na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Requerente nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, assiste razão à parte Autora que requer a 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Ainda, Requerente tenha juntado comprovante de restrição A 

PROPORCIONAR A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O 

RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL, temos também que a 

Reclamada na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar qualquer fato que 

justificasse a manutenção do protesto. Por outro lado, embora a 

Reclamada não tenha comprovado a relação jurídica, a Reclamante, por 

sua vez, falhou com o seu dever de apresentação de documento hábil, ou 
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seja, o extrato de balcão junto ao Serasa, CDL ou SCPC (ID nº 28147539), 

com a devida autenticação eletrônica. Reitero que a Reclamante não 

comprovou a juntada de documento idôneo diretamente no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pela qual, a fim de evitar que o 

Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, 

entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser 

rejeitado, pois não é possível identificar a autenticação eletrônica do 

documento anexado. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da 

pretensão formulada, somente para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial no valor de R$ 1.623,06 (um mil, seiscentos e vinte e 

três reais e seis centavos), e determinar o cancelamento da correlata 

inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao 

crédito, pois comprovada a inexistência da relação comercial. Oficiem-se 

aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das 

restrições comerciais efetivada no CPF da parte Requerente, somente com 

relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Processo nº 

1001685-41.2020.811.0002 Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 24 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001715-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA TOROREUDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

PROCESSO: 1001715-76.2020.8.11.0002 PROMOVENTE: VANIA 

TOROREUDO PROMOVIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Indefiro as preliminares arguidas na defesa da empresa Requerida por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a 

parte Requerente Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos 

Morais, que mesmo sendo cliente da empresa Requerida, nunca contratou 

qualquer serviço na modalidade pós paga, razão pela qual não reconhece 

o débito no valor de R$ 153,12 (cento e cinquenta e três reais e doze 

centavos) conforme extrato anexado juntos aos documentos acostados a 

exordial, objeto da presente demanda o que culminou com a negativação 

do seu nome pela Requerida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A 

Reclamada contesta tempestivamente, e consigna que a Reclamante 

manteve relação jurídica, vez que durante um período pagou mensalmente 

algumas contas na modalidade Plano Controle, mas que em determinado 

momento deixou de adimplir, configurando a negativação como legitima em 

decorrência do não pagamento. Solicita ainda a aplicação da Súmula 385, 

anexando em sua contestação outra negativação que não fora 

apresentada no extrato da Reclamante (ID 29696462, pg. 11). A parte 

Autora, apresentou a sua impugnação a contestação, rechaçando quase 

todos os pontos da contestação, menos a segunda negativação 

apresentada, em data anterior ao dos autos. Pois bem. Entendo que para o 

caso presente, em vista da prova apresentada pela Reclamada, é cabível 

sim a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento". Destaco que o próprio STJ tem 

aplicado a referida Súmula em seus julgamento, ainda mais quando 

entendido que a ação envolve credor e devedor inconformado. Mas ainda 

reitero, que na mesma oportunidade da Contestação, a Reclamada não 

apresentou qualquer documento hábil que motivasse a negativação da 

Reclamante, ou outra prova que apontasse qualquer comprovação de 

relação entre as partes ora aqui envolvidas, e por este motivo, também 

entendo serem os extratos anexados, insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual. Diante dos documentos 

acostados ao presente caso, a Requerida não foi capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, que justifique a relação jurídica e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira todo o alegado na petição inicial 

(inexistência de relação jurídica). Ante ao que dos autos consta, forte no 

art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL 

dos pedidos iniciais, para confirmar o pedido da Reclamante, de 

INEXISTÊNCIA do débito no valor de R$ 153,12 (cento e cinquenta e três 

reais e doze centavos), e julgar improcedente o pedido de danos morais, 

com base na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado para 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Paulo 

Eurico Marques Luz Juiz Leigo PROCESSO: 1001715-76.2020.8.11.0002 

PROMOVENTE: VANIA TOROREUDO PROMOVIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 
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disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

24 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013030-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013030-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAVID DA SILVA TAVARES 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presente ação em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de ter contratado cartão de crédito para desconto em folha de 

pagamento. Afirma que seu cartão de crédito foi furtado, razão pela qual 

no dia 4 dezembro de 2018 pediu o cancelamento do mesmo e, em razão 

do não envio de novo plástico, requereu o cancelamento do vinculo, e em 

janeiro de 2019 formalizou acordo para quitação do débito pendente 

consistente em uma entrada no valor de R$ 342,99 (trezentos e quarenta 

e dois reais e noventa e nove centavos) mais 5 parcelas no valor de R$ 

340,69 (trezentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos). No 

entanto, passado o prazo da ultima parcela, a Reclamada teria mantido 

indevidamente os descontos em sua folha de pagamento, razão pela qual 

punga pelo cancelamento dos descontos e recebimento da indenização 

por danos morais e materiais. Realizada audiência de conciliação, o 

acordo restou infrutífero. A Reclamada pugna pela legitimidade dos 

descontos, juntando aos autos as faturas do cartão de crédito. Afirma a 

empresa Reclamada que não houve formalização de acordo, sendo que, 

ao contrario do que alega o Reclamante, o mesmo permaneceu utilizando o 

cartão de crédito, em datas posteriores ao suposto acordo. Deste modo, 

pugna pela improcedência da demanda. Cumpre consignar que houve 

apresentação de impugnação à Contestação. Da analise dos documentos 

colacionados aos autos, resta incontroverso a contratação do cartão de 

crédito consignado, no entanto, muito embora a parte Autora alegue que 

formalizou acordo para quitação integral do débito e cancelamento do 

cartão de crédito, pelas faturas apresentadas, observo que, de fato, o 

Autor permaneceu utilizando o cartão. Ademais, muito embora a parte 

Autora alegue que perdeu o seu cartão, não acostou aos autos qualquer 

boletim de ocorrência realizado a época, a fim de se resguardar caso 

alguém o encontrasse Por outro lado, a empesa Ré demonstra que houve 

despesa no cartão de crédito após a suposta renegociação. Ainda, 

entendo que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, 

razão pela qual é ônus do Autor demonstrar nos autos que renegociou 

seu débito no valor de R$ 6.493,44 (seis mil, quatrocentos e noventa e 

três reais e quarenta e quatro centavos) em janeiro de 2019, pelo valor de 

R$ 2.045,44 (dois mil e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos). Logo, não tendo o autor comprovado nos autos a formalização 

do acordo, bem como praticado atos contrários a intensão de cancelar o 

cartão de crédito, entendo que seus pedidos são improcedentes. Sendo 

assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações de cancelamento do cartão de crédito 

consignado em maio de 2016 por parte do Reclamante. Uma vez 

entendendo pela contratação do cartão de crédito e a intenção de manter 

a relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude nos descontos na 

folha de pagamento do Reclamante, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. Com efeito, 

sendo legítimo os descontos em folha de pagamento, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais e materiais por parte da Reclamante. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada adesão ao cartão de crédito, e, via 

de consequência, licitude dos descontos diretamente na folha de 

pagamento. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011448-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011448-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIANO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Visto. A parte 

reclamante, intimada validamente, para comparecer à Sessão de 

Conciliação, não o fez e também não justificou sua ausência até a 

abertura do ato processual. Diante disso, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, 

condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

"Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/95, é necessária a condenação em custas." (Enunciado 28 do XIII 

Encontro do Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais). 

Fica condicionado o ajuizamento de nova ação, com identidade de partes e 

pedidos, ao pagamento das custas processuais. Quantificada as custas 

processuais, intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. 

Custas processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008890-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE SALES SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008890-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IVANETE SALES SOUZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Visto. A parte 

reclamante, intimada validamente, para comparecer à Sessão de 

Conciliação, não o fez e também não justificou sua ausência até a 

abertura do ato processual. Diante disso, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, 

condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

"Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/95, é necessária a condenação em custas." (Enunciado 28 do XIII 

Encontro do Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais). 

Fica condicionado o ajuizamento de nova ação, com identidade de partes e 

pedidos, ao pagamento das custas processuais. Quantificada as custas 

processuais, intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. 

Custas processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016420-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE PATRICIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016420-16.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAYANNE PATRICIA DE 

MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, baseado na situação de que seu nome foi 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no importe de R$ R$ 200,24 

(duzentos reais e vinte e quatro centavos), em razão de determinado 

débito que não reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato onde demonstrou a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de Termo de Adesão legitimamente assinado, firmado 

com a parte Requerente, e deixou de pagar as faturas, motivos este que 

resultaram a negativação. Neste sentido, aduz que a negativação é 

verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. Pois bem. No 

caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando 

aos autos o “termo de adesão”, históricos de chamadas, além de telas 

sistêmicas, juntamente com a documentação pessoal da parte Autora, 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com os documentos juntados pela própria Reclamante. 

Podemos dizer que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) 

resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por 

expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 

inexistência de débito por parte da Reclamante. Assim, uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Isso porque, a 

parte Reclamada acostou aos autos os comprovantes de compras 

devidamente assinado pela Reclamante, demonstrando a existência das 

compras efetuadas por meio do cartão de crédito, sendo certo que a esta 

não logrou êxito em comprovar a quitação das faturas e, em especial, a 

que deu origem a restrição. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada e o débito negativado, não há se falar em indenização por dano 

moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte do Reclamante. Destaca-se que se a parte 

Reclamada não tivesse o cuidado e a diligência em ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento indevido, 

o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Ante o exposto, forte 

no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo 

Processo nº 1016420-16.2019.8.11.0002 Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de 

março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017948-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON KLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(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: 

1017948-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NILTON KLEBER DOS 

SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. A audiência de conciliação designada no presente 

feito restou prejudicada ante que a parte Requerente não compareceu ao 

ato, conforme termo de audiência (ID. 29137770). Em que pese os pedidos 

formulados por seus patronos, o presente feito deverá ser extinto por 

imperativo legal do art.51, I da Lei nº 9.099/95 que deixa claro a extinção 

dos autos mediante o não comparecimento da parte Reclamante em 

qualquer tipo de audiência, e portanto, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a reclamante ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Por fim, nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Paulo Eurico Marques Luz 

Juiz Leigo Processo nº 1017948-85.2019.811.0002 Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido no art. 
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485 do CPC. II. Tratando-se de Autora ausente à Conciliação (LJE, 51, I), 

intime-a para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 dias 

(Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de março de 2020. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017326-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017326-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE DA SILVA GALVAO 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Ilegitimidade 

Passiva: alega a reclamada CVC BRASIL S/A, ANDORINHAS TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, 

são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da presente 

demanda, pois não teriam poder de gerência sobre a remarcação de voos 

operados pela corré, porém as reclamadas figuram na cadeia de 

fornecedores dos serviços contratados, logo, estamos diante da 

responsabilidade solidária entre os fornecedores, nos termos do artigo 18, 

CDC, motivo pelo qual indefiro a preliminar suscitada. Pleiteia a parte 

Reclamante a condenação das Reclamadas em danos matérias e morais, 

ao argumento de defeituosa prestação de serviço. Narra a Autora que 

contratou pacote turístico no qual incluía transporte aéreo, sendo que, com 

as noticiais de cancelamento dos voos pela Companhia Avianca, entrou 

em contato com a Ré, todavia teria recebido a informação de que para 

manter o pacote por outra companhia aérea deveria efetuar o pagamento 

do valor de R$ 7.284,39 (sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta 

e nove centavos). Afirma que em razão de não concordar com o valor 

cobrado, o pacote turístico foi cancelado e o valor restituído, contudo, em 

virtude da programação antecipada das férias em família e o transtorno 

causado pela Ré que não cumpriu com o contrato firmado, pretende ser 

indenizada moralmente. Realizada a audiência de conciliação, o acordo 

restou infrutífero. As Reclamadas, por seu turno contestam 

tempestivamente, ao argumento de que o cancelamento do voo ocorreu 

sem qualquer interferência da agência de viagens, bem como, que caso a 

mesma tivesse sido comunicada, certamente o Autor seria informado. A 

Ré defendeu que não praticou nenhum ato ilícito em face do Reclamante, 

bem como, que não pode ser responsabilizada pela culpa exclusiva da 

Companhia Aérea, motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais 

(pois, entende que a situação vivenciada pelo Reclamante não passou de 

um mero dissabor) a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, as Reclamadas postulam para que a ação seja julgada 

improcedente. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. 

Inicialmente, cabe salientar que o caso em análise trata de relação de 

consumo. As rés são pessoas jurídicas que prestam serviços no mercado 

de consumo, inserindo-se no conceito de fornecedores do art. 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquanto a parte autora é 

consumidor, na forma do art. 2º, da supracitada lei, visto ser destinatária 

final dos serviços ofertados pelo fornecedor. Aplicam-se, desta forma, as 

disposições do referido código ao caso em tela, inclusive com a inversão 

do ônus da prova. No caso dos autos se está diante do cancelamento do 

voo constante no pacote turístico adquirido pela Reclamante junto as 

Reclamadas. Pois bem. Muito embora as Reclamadas tenham comunicado 

ao Autor o cancelamento do voo por parte da companhia aérea, observo 

que a empresa de turismo ofertou a parte Autora um pacote turístico 

incluindo passagem aérea de ida e volta para a Maceió, com a ida em 

05/07/2019 e retorno em 10/07/2019 pelo valor de R$ 9.638,62 (nove mil, 

seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos). Desse modo, 

competia as Reclamadas assegurarem o cumprimento dos serviços por 

elas oferecido, sendo certo que o cancelamento do voo pela companhia 

aérea compreende um risco do empreendimento das Reclamadas. Além 

disso, a finalidade da contratação de pacote turístico junto as agencias de 

viagens, é justamente pela segurança no serviço ofertado, 

independentemente da companhia aérea escolhida pela agencia. Assim, o 

cancelamento do voo pela companhia aérea, não exime a responsabilidade 

das Reclamadas no cumprimento do pacote por elas ofertado, sendo certo 

que a cobrança de valores adicionais para viagem em outra companhia 

aérea configurada falha na prestação de serviços. A responsabilidade da 

empresa Reclamada, fornecedora de serviços, é objetiva, pelo que 

responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos aos 

serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Além disso, restou comprovado nos autos que um dos 

beneficiários do pacote turístico estava com as férias autorizadas pelo 

empregador quando do cancelamento do pacote. Desse modo, os danos 

morais são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de 

todo o desgaste, de todo o transtorno, da sensação de impotência, da 

humilhação, experimentados pelo consumidor, que mesmo contratando 

uma empresa de turismo para planejamento de sua viagem, se viu 

obrigada a despender valores não programados. Por fim, quando ao 

pedido de inversão da multa contratual, indefiro o pleito por ausência de 

previsão no contrato firmado entre as partes. Pelo exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, nos 

termos do artigo 487, I do CPC, para condenar as Reclamadas, 

solidariamente, a pagar a Reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a titulo de danos morais, acrescido de juros de mora de (1%) ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta 

data. 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. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 
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data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006941-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA EMANOELA OLIVEIRA FABRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006941-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIA EMANOELA 

OLIVEIRA FABRI REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. A parte reclamante, 

intimada validamente, para comparecer à Sessão de Conciliação, não o 

fez e também não justificou sua ausência até a abertura do ato 

processual. Diante disso, julgo extinto o processo, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas processuais. "Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a 

condenação em custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum 

Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais). Fica condicionado 

o ajuizamento de nova ação, com identidade de partes e pedidos, ao 

pagamento das custas processuais. Quantificada as custas processuais, 

intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. Custas 

processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018101-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TORRES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018101-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA TORRES XAVIER 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Em síntese, a parte reclamante deseja a anulação do 

débito para que seja declarada inexigível a dívida cobrada pela Reclamada, 

no montante aproximado R$ 2.166,31 (Dois Mil e Cento e Sessenta e Seis 

Reais e Trinta e Um Centavos), e requer a exclusão do nome da Autora 

dos órgãos de proteção ao crédito SERASA/SPC e congêneres. Requer 

ainda, a reparação e indenização por danos morais, por se tratar de débito 

ilegítimo, diante da negativação do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito. Em sua defesa, a parte reclamada afirma que o débito 

existe, decorrendo de legítima utilização de saques de valores disponíveis, 

bem como contratação de empréstimo, provenientes de conta corrente em 

nome da Autora junto ao banco da empresa Ré. Em que pese toda a 

argumentação trazida aos autos pela parte Ré, não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Reclamante. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, vez que se quer juntou 

extratos, contratos, ou mesmo qualquer documento que comprovasse o 

apontamento no valor negativado. Dessa forma, não há provas acerca da 

legitimidade da negativação. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, 

inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada, para determinar o cancelamento da correlata 

inscrição aqui discutida junto as entidades de restrição ao crédito, bem 

como declarar a inexistência do débito do valor de R$ 2.166,31 (dois mil e 

cento e sessenta e seis reais e trinta e um centavos), e ainda, condenar a 

Reclamada ao pagamento em favor da Reclamante na quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados 

em 1% ao mês, ambos a partir da data da homologação desta sentença 

(Súmula 362, STJ). Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

Autora, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado (a) para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Processo nº 

1018101-21.2019.811.0002 Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 24 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017367-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA WANDERLEIA GRIESANG (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017367-70.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MARISTELA WANDERLEIA 

GRIESANG REQUERIDO: BANCO BRADESCO Visto. A parte reclamante, 

intimada validamente, para comparecer à Sessão de Conciliação, não o 

fez e também não justificou sua ausência até a abertura do ato 
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processual. Diante disso, julgo extinto o processo, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas processuais. "Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a 

condenação em custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum 

Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais). Fica condicionado 

o ajuizamento de nova ação, com identidade de partes e pedidos, ao 

pagamento das custas processuais. Quantificada as custas processuais, 

intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. Custas 

processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013171-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT17992-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANÇOILSON EVERTON POP ALMEIDA CUNHA (REQUERIDO)

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS OAB - MT19461/O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON OAB - MT6363-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013171-57.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOVANI GONCALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FRANÇOILSON EVERTON POP ALMEIDA CUNHA, 

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Trata-se de ação 

ajuizada visando indenização por danos morais em razão de suposto uso 

indevido de imagem em matéria jornalística e plataformas virtuais (rede 

social), bem como pedido de retratação. Em sede liminar, requereu fosse 

determinada a retirada de tal material considerado ofensivo do Facebook, 

o que foi indeferido pelo Douto Magistrado em razão da ausência de 

provas. A empresa reclamada, por seu turno, apresentou sua 

contestação no prazo legal alegando, em síntese, a inexistência de 

provas, bem como a inexistência de responsabilidade civil, pleiteando ao 

final a total improcedência dos pedidos formulados em sede inicial. Em sua 

impugnação a parte autora reiterou todos os pedidos formulados em sua 

petição inicial. 2. DO MÉRITO. De plano, entendo que os pedidos 

formulados em sede inicial não podem prosperar. Com efeito, compulsando 

os autos não é possível encontrar qualquer prova de que a pessoa 

constante da imagem veiculada efetivamente seja o autor da demanda 

(cotejar alguma foto legível de documento pessoal com a foto exibida na 

reportagem, como forma de demonstrar que efetivamente se trata de foto 

do autor). Além disso, não foi anexado aos autos qualquer documento que 

demonstre que o autor da demanda não possua relação com os fatos 

narrados na reportagem (certidão criminal negativa), ou ao menos 

comprovando sua idoneidade perante aqueles fatos noticiados. Nesses 

termos, entendo não terem sido comprovadas as razões em que se funda 

o direito invocado em juízo, a teor do que dispõe o Código de Processo 

Civil. A propósito, vejamos a redação do art.373 do referido diploma legal: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito; Nesse mesmo diapasão, vejamos o entendimento da 

colenda Turma Recursal Única: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – 

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA 

DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não 

havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas 

produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento 

antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da 

simplicidade, celeridade e economia processual. A prova dos fatos 

constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 

373 , I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de 

comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade 

da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do 

direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa. Sentença 

reformada. Recurso provido. (N.U 8014121-68.2016.8.11.0028, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020). Com base no disposto em lei e, 

na esteira do entendimento firmado em sede jurisprudencial, a 

improcedência é medida que se impõe diante dos pedidos formulados em 

sede inicial. 3 – DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

Reclamante na petição inicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020580-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ASSIS PINHO HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020580-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDRESSA ASSIS PINHO 

HURTADO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Em análise 

aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão 

do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Processo nº 
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1020580-84.2019.811.0002 Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se 

de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das 

custas processuais, no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 24 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017877-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA LOVATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017877-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PRISCILA LOVATO 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. 

Verifica-se por meio da petição acostada nos autos (id. n. 28796286), que 

a parte Autora requereu a desistência do presente feito. É o Breve Relato. 

Decido. O Enunciado 90 do FONAJE estabelece que: ENUNCIADO 90 – A 

desistência do Autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento. Isto posto, homologo para que surta 

os efeitos legais, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, o 

pedido de desistência da parte Autora. Por conseguinte, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora 

deferida, revogo-a. Remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015905-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI MARQUES DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015905-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAGALI MARQUES DA SILVA 

GONCALVES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Verifica-se por meio 

da petição acostada nos autos (id. n. 28808604), que a parte Autora 

requereu a desistência do presente feito. É o Breve Relato. Decido. O 

Enunciado 90 do FONAJE estabelece que: ENUNCIADO 90 – A desistência 

do Autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento. Isto posto, homologo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, o pedido de 

desistência da parte Autora. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. 

Remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018524-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANAMARIA DA SILVA SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018524-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANAMARIA DA SILVA 

SALGADO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. No presente caso, entendo 

que a prova documental é suficiente para formar o convencimento, razão 

pela qual julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 335, I do CPC. 

Indefiro as preliminares arguidas pela Reclamada por entender estarem 

presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, 

fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a 

presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela 

inexistência do débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. Afirma 

ser cliente da Ré por meio do numero telefônico 65-99990-8083, todavia 

na modalidade pré-paga, razão pela qual a cobrança é totalmente indevida. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos o “Termo 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP”, documento pessoal 

apresentado no ato da contratação (id n. 29230638) e faturas, estando o 

contrato assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com os documentos juntados pela própria Reclamante 

(Procuração e documento pessoal). Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário a pericia por especialista da área grafotécnica. Cumpre 

consignar que houve apresentação de impugnação à Contestação. Sendo 

assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por 

parte da Reclamante. Isso porque, muito embora a parte Autora afirme a 

contratação da linha foi na modalidade pré-paga, conforme consta no 

contrato anexado, a Autora contratou o plano SMARTVIVO CONTROLE 

700MB, sendo legitima as fatura emitidas em nome da mesma. Assim, uma 

vez entendendo pela existência da relação jurídica (contratação do plano), 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. 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 
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violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Estando comprovada a existência do débito, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019727-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019727-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NOEMIA DOS SANTOS 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. No presente caso, entendo 

que a prova documental é suficiente para formar o convencimento, razão 

pela qual julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 335, I do CPC. 

Indefiro as preliminares arguidas pela Reclamada por entender estarem 

presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, 

fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a 

presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela 

inexistência do débito, e a reparação pelos danos morais sofridos, pois 

jamais utilizou os serviços da Ré. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos o “Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP”, documento pessoal apresentado no ato da contratação (id 

n. 29240368) e faturas, estando o contrato assinado com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com os documentos 

pessoais da Autora e com o termo de audiência de conciliação. Que se 

diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário a pericia por especialista da área 

grafotécnica. Cumpre consignar que houve apresentação de impugnação 

à Contestação. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Assim, uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a 

relação contratual avençada, não há se falar em indenização por dano 

moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Estando comprovada a existência do 

débito, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da citação. Condeno ainda, a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020527-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYVERSON GARCIA SANTOS (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020527-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAYVERSON GARCIA 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 547 de 622



audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. Nesses termos, a inserção do nome da parte Reclamante 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, 

ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto 

da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Nesse mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor nega a 

responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira 

demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto 

no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa 

nos autos. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros 

da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1006031-64.2018.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos e o tempo decorrido 

entre a negativação e a propositura da presente demanda, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante 

de R$ 1.000,00 (um mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de R$ 

12,10 (doze reais e dez centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes 

em 11 de dezembro de 2015; 2) determinar o cancelamento da inscrição 

do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 3) 

Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a 

partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (dezembro de 2015). Oficie-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no 

CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste 

feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020091-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA WILMA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020091-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITA WILMA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, entretanto não comprovou ter notificado previamente a autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e 

histórico de faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. Nesses 

termos, a inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Nesse mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor nega a 

responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira 

demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto 

no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa 

nos autos. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros 

da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1006031-64.2018.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos e o tempo decorrido 

entre a negativação e a propositura da presente demanda, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de R$ 

158,90 (cento e cinquenta e oito reais e noventa centavos), inscrito no 

cadastro de inadimplentes em 27 de junho de 2019; 2) determinar o 

cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de 

restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da reclamante, a título de dano 

moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (junho de 2019). Oficie-se 

aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da 

restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com 

relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

MMº Juiz Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 
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dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019660-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO NUNES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019660-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO NUNES 

GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (Contrato assinado), além de outros elementos de prova. Instado a 

se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se manifestou. Sendo 

assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por 

parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na contratação, em 

razão da parte reclamada ter apresentado, além do contrato, os 

documentos pessoais utilizados para abertura da conta corrente. Assim, 

uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, 

devidamente comprovado pelos extratos carreados aos autos. Com efeito, 

sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência de todos os 

pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, indefiro o 

pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, no caso 

em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003753-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA CONCEICAO 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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003753-61.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOANITA CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação 

de audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (Termo de confissão e parcelamento de dívida assinado à rogo), 

além de outros elementos de prova, tais como cópia de documentos 

pessoais. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se 

manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 
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entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020599-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENE DOMINGOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo nº 

1020599-90.2019.811.0002 REQUERENTE: RENE DOMINGOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito no importe de R$ 1.034,93 (hum mil e 

trinta e quatro reais e noventa e três centavos), em razão de determinado 

débito que não reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, com Contratos e solicitações de Cartões de Crédito 

devidamente assinados, que foram usados, que por um tempo vinham 

sendo pagos, mas que depois deixaram de ser adimplidas, motivos este 

que resultaram a negativação. Neste sentido, aduz que a negativação é 

verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. A parte 

Autora apresentou tempestivamente impugnação a contestação. Pois bem. 

No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, 

juntando aos autos o “termo de adesão”, comprovante de compras, 

estando o contrato assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com os documentos juntados pela própria 

Reclamante (ID’s 27696387, 29361745 e 29361759) e termo de audiência 

(ID 29371563). Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário a perícia 

técnica por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de débito por parte da Reclamante. Assim, uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Isso porque, a 

parte Reclamada acostou aos autos os comprovantes de compras 

devidamente assinado pelo Reclamante, demonstrando a existência das 

compras efetuadas por meio do cartão de crédito, sendo certo que a 

reclamante não logrou êxito em comprovar a quitação das faturas e, em 

especial, a que deu origem a restrição. Com efeito, sendo legítima a 

relação contratual avençada e o débito negativado, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do Reclamante. Destaca-se que 

se a parte Reclamada não tivesse o cuidado e a diligência em ter em mãos 

toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, 

certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Processo nº 

1020599-90.2019.811.0002 REQUERENTE: RENE DOMINGOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 25 de 

março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020604-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICEYA NUNES 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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020604-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDICEYA NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 
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suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos cadastros das entidades de proteção ao crédito, 

em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado 

com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a 

existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu 

turno contesta tempestivamente, informando que os débitos ensejadores 

da negativação são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela 

parte Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e 

legal, ante a inadimplência de duas faturas com vencimentos em julho e 

agosto de 2018. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. 

Diante dos fatos e documentos apresentados na presente demanda, ainda 

que a Reclamada tenha alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas e relatório de chamadas, que entendo serem insuficientes e 

frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem 

como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação 

telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 

13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, 

para determinar o cancelamento da correlata inscrição aqui discutida junto 

as entidades de restrição ao crédito, bem como declarar a inexistência do 

débito do valor de R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos), e 

ainda, condenar a Reclamada ao pagamento em favor da Reclamante na 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS 

MORAIS, devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros 

moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data da homologação 

desta sentença (Súmula 362, STJ). Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. 

Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Processo nº 

1020604-15.2019.811.0002 Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 25 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020615-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE ALVES PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020615-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DONIZETE ALVES PEREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Ausência de interesse de agir/pretensão resistida: Alega a reclamada a 

ausência de interesse de agir e da comprovação da pretensão resistida, 

vez que o reclamante não teria demonstrado que tentou solucionar 

administrativamente. Entendo que tal preliminar deve ser rejeitada, 

porquanto a pretensão ao recebimento de indenização por dano moral é 

resistida e, portanto, presente o interesse de agir. Carência da ação: em 

razão do documento apresentado pela parte Reclamante resta 

demonstrada a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Pleiteia a parte Reclamante a 

Declaração de Inexistência de Débito cumulada com indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados 

cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado 

débito que não reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, de Cartões de Crédito que foram usados, que por um tempo 

vinham sendo pagos, mas que depois deixaram de ser adimplidas, motivos 

este que resultaram a negativação. Neste sentido, aduz que a negativação 

é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. A parte 

Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. No caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos o “termo de adesão”, comprovante de compras, estando o contrato 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com os documentos juntados pela própria Reclamante 

(Procuração e documento pessoal) e termo de audiência. Que se diga que 

tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho 

nu, não sendo necessário a perícia técnica por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por 

parte da Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 
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exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Isso porque, a parte Reclamada acostou aos 

autos os comprovantes de compras devidamente assinado pelo 

Reclamante, demonstrando a existência das compras efetuadas por meio 

do cartão de crédito, sendo certo que a reclamante não logrou êxito em 

comprovar a quitação das faturas e, em especial, a que deu origem a 

restrição. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e o 

débito negativado, não há se falar em indenização por dano moral. Diante 

do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, 

entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte do Reclamante. Destaca-se que se a parte Reclamada não 

tivesse o cuidado e a diligência em ter em mãos toda a documentação 

apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que 

deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser 

utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz 

Leigo Processo nº 1020615-44.2019.811.0002 Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 25 de 

março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020616-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO APARECIDO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020616-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADAO APARECIDO DE 

CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A parte 

Reclamante deseja a declaração da inexistência de débito em seu nome e 

indenização por danos morais, sob o argumento de que fora negativada 

indevidamente pela parte Reclamada no valor de R$ 118,15 (cento e 

dezoito reais e quinze centavos). A parte Autora afirma que não tem 

conhecimento do débito, nem mesmo a que ele se refere, já que não 

possui qualquer tipo de relação negocial com a Reclamada, tendo inclusive 

procurado outros meios de solucionar os fatos, apresentando inclusive 

reclamação realizada em outros canais. A parte Reclamada alega que a 

negativação decorreu em razão da inadimplência da parte Reclamante 

perante a empresa. Contudo, a parte Reclamada não trouxe qualquer 

documentação comprobatória das suas alegações, mas somente 

documentos produzidos de forma unilateral, através de telas sistêmicas e 

relatório de chamadas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Dessa forma, conclui-se que a parte Reclamada 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, desatendendo 

ao disposto no art. 373, II, do CPC. Ainda, a parte Ré não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Reclamante. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo, ainda que hipotética, que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Dessa forma, não havendo 

provas acerca da contratação do serviços, o débito questionado é 

indevido. Quanto à reparação por dano moral, ao analisar o extrato juntado 

com a inicial, verifica-se que a parte possuía uma única negativação em 

seu nome, que foi inscrita pela Reclamada. Assim, cumpria à empresa, 

antes de incluir os dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito, agir com cautela e diligenciar no sentido de ter a certeza ela 

estava inadimplente, eximindo o consumidor dos transtornos decorrentes 

da negativação do seu nome. Ao contrário, a parte Reclamada agiu com 

imprudência, negativando o nome da parte Autora, devendo, portanto, 

responder pelos danos que causou decorrentes da prestação defeituosa 

dos seus serviços, na forma do art. 14, § 1º do Código do Consumidor. A 

conduta da Reclamada consistente em encaminhar ou manter o nome do 

autor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, 

exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a 

consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela Reclamada. Não há dúvida de 

que a conduta da parte Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante teve o crédito abalado. Para a fixação do valor da 

indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a 

serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do 

dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso 

dos autos, a repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante 

pode ser considerada moderada, se comparada a outras adversidades, 

geradoras de dano moral. A parte Reclamada é empresa grande porte. 

Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação 

da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do exposto, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, para declarar a inexistência do débito objeto da 

lide e condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante indenização por 

danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados 

da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da Autora, somente com relação ao débito 

discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Várzea Grande/MT, 25 de março de 2020. 

Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Processo nº 

1020616-29.2019.811.0002 Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 
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atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 25 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018814-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018814-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAVID SOUZA RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Outrossim, revela-se oportuno transcrever 

o que resta disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil: “Art. 370. 

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito.”. Não obstante a Reclamada, em 

sede de contestação (id n. 29484386), tenha requerido o comparecimento 

pessoal da parte autora, revela-se tempestivo lembrar que cabe 

unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual requerimento 

de prova. A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam 

suficientes para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não 

havendo necessidade de ser produzida qualquer prova adicional em 

audiência de instrução e julgamento. Destarte, INDEFIRO o pedido 

formulado pela Reclamada e, consequentemente, com respaldo no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar antecipadamente o 

mérito da lide. Indefiro ainda as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo, vez que não 

utilizou os serviços da Ré. Carreado com a petição inicial, a parte Autora 

juntou extrato demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte 

Autora. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Pelo que evidenciam os documentos trazidos com a inicial, em 

especial o extrato dos órgãos de restrição ao crédito, onde se vê que a 

parte reclamante, por ocasião do ajuizamento da ação, contava apenas 

com a restrição discutida na presente ação, o quê, por si só, atrairia a 

compensação por ter sofrido danos morais. Ocorre que, por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, a pretensão indenizatória em danos 

morais prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do 

CC/2002, consoante orientação jurisprudencial oriunda do STJ – Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO 

OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 211/STJ E Nº 282/STF. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 

206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA Nº 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem 

manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas 

adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2. A ausência 

de prequestionamento, mesmo implícito, impede a análise da matéria na via 

especial. Súmulas nº 211/STJ e nº 282/STF 3. É de 3 anos o prazo 

prescricional para discutir eventuais danos morais por negativação 

indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 206, § 

3º, V, do CC. Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - 

AgInt no REsp 1294478/RS - 2011/0155920-8 - T4 - QUARTA TURMA – 

Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 20/04/2017 - DJe 

03/05/2017). STJ. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Civil. 

Ação de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida 

em cadastros de restrição ao crédito. Prescrição trienal. Art. 206, § 3º, V, 

do CCB/2002. Inaplicabilidade do art. 27 do CDC, voltado apenas às 

hipóteses de fato do serviço. Agravo improvido. «1. A jurisprudência 

desta Corte é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a 

cobrança de danos morais decorrentes da inscrição indevida em 

cadastros de restrição ao crédito é, na vigência do atual Código Civil, de 

três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. 2. Se a parte 

agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da 

decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus 

próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.» 

(STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 764578 - RS - Rel.: Min. Marco 

Aurélio Bellizze - J. em 13/10/2015 - DJ 26/10/2015 - Doc. LEGJUR 

160.7643.7003.3100). No presente caso a negativação ocorreu em 

19/05/2016, sendo a ação proposta em 2 de dezembro de 2019, portanto, 

já encontrava-se prescrito o prazo de 03 (três) anos para busca de 

reparação por prática de ato ilícito. Assim sendo, com fulcro no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, pelos fundamentos acima, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação, apenas para declarar 

inexistentes os débitos discutidos neste feito, no total de R$ 151,84 (cento 

e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), cujos registros nos 

bancos de dados de inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Com 

amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

apresente minuta de sentença para homologação do Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 
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sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020486-39.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDIO BENEDITO MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a declaração de inexistência 

de débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos cadastros das entidades de proteção ao crédito, 

em razão de determinado débito no valor de R$ 137,83 (cento e trinta e 

sete reais e oitenta e três centavos) que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, o Autor juntou extrato demonstrando a 

existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu 

turno contesta tempestivamente, informando que os débitos ensejadores 

da negativação são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela 

parte Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e 

legal, ante a inadimplência de um contrato de empréstimo no valor de R$ 

800,00 (oitocentos reais), onde deveria pagar mensalmente o valor de R$ 

137,83 (cento e trinta e sete reais e oitenta e três centavos). A parte 

Autora apresentou impugnação à contestação, mas não negou o crédito 

de R$ 800,00 (oitocentos reais) em sua conta corrente. A parte requerida, 

em contestação, logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e que, por 

sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição inicial, eis 

que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de consumo 

conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para a 

convicção do juízo. Como consequência, inexistindo ato ilícito, por parte da 

requerida, resta reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade dos débitos lançados em nome 

da requerente. Ante o exposto, OPINO PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado para 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Várzea 

Grande/MT, 25 de março de 2020. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo 

Processo nº 1020486-39.2019.811.0002 Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 25 de 

março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001570-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo nº. 

1001570-20.2020.8.11.0002 Reclamante: SIMONE GONCALVES DE 

OLIVEIRA. Reclamada: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E 

PECAS LTDA. Visto etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova apresentada pelas partes 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Veja, a Reclamante 

em sua exordial alega que entregou o veículo como uma forma de quitar o 

pagamento de compra de outro veículo junto à Reclamada, não obstante, 

os documentos analisados do conjunto apresentado são insuficientes 

para a comprovação do ocorrido, visto que há a venda do mesmo para um 

terceiro, e as informações prestadas na NFe 000.000.853 (ID 28113446) 

de 12/12/2015, apresenta uma forma de pagamento distinta. Afirma que a 

Reclamada, por sua desídia, entregou o bem sem os cuidados 

necessários a terceiro, e que aquele, não transferiu o bem para o seu 

nome, causando prejuízos de ordem material. Solicitou que o Poder 

Judiciário determinasse que a Reclamada concluísse a transferência do 

veículo e condenação por danos morais. Já a Reclamada, em sua 

contestação, nega os fatos, alegando que não praticou qualquer relação 

comercial com a Reclamante, e que a NFe anexada aos autos comprova 

tal fato, sendo que recebeu em numerário, e não o dito veículo VW/Polo 

como entrada. Solicitou que com base nas provas anexadas pela própria 

Autora, fosse o feito julgado improcedente. A parte Autora não 

apresentou impugnação à contestação tempestivamente. Vamos aos 

pontos. Entendo que a preliminar da Reclamada deve ser rejeitada, pois 

mesmo o negócio sendo efetuado por terceiro, o Código de Defesa do 

Consumidor determina a responsabilidade solidária para a garantia de 

direitos, e até aqui, o direito da consumidora merece ser preservado. O 

mesmo entendimento deve ser preservado quanto ao pedido preliminar de 

ilegitimidade passiva, pois mesmo não demonstrando a relação jurídica em 

primeiro momento, o estudo do conjunto probatório poderia garantir ainda o 

direito da Reclamante. Quanto ao mérito, a Reclamada afirma 

peremptoriamente que não realizou qualquer negócio com a Reclamante, e 

que esta em nenhum momento comprovou a entrega do veículo para a 

concessionaria. Reafirma que não existe prova de que o veículo esteve na 

propriedade da Reclamada, e que não existe nos autos qualquer que o 

mesmo veículo foi sequer entregue. Forte a argumentação da Reclamada, 

pois mesmo a Reclamante estando sob a égide da inversão do ônus da 
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prova, seria solicitar à Reclamada que esta produzisse prova diabólica, 

que seria a de extrema dificuldade de produzir. Outro ponto que merece 

ser aqui informado. A Reclamante alega em sua inicial (ID 28113445, pg. 

06) que constaria dos autos um “áudio do esposo da requerente com um 

dos funcionários”... mas observando toda a inicial, tal áudio não existe! 

Pois bem. A prova no presente caso, da entrega do veículo cabe a parte 

que alega, nos termos do art. 373, I da Lei 13.105/2015. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da entrega do veículo por parte da Reclamante. 

Com efeito, não se comprovando a relação comercial, não há de se falar 

em obrigação de terceiro ou indenização por dano moral. Diante do cenário 

narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela 

improcedência total da reclamação por parte da Reclamante. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a não comprovação da relação jurídica que 

supostamente existiria entre as partes. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos relação 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Paulo Eurico 

Marques Luz Juiz Leigo Processo nº 1020615-44.2019.811.0002 Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 25 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS REHDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo nº. 

1001587-56.2020.8.11.0002 Reclamante: ROSELI DOS SANTOS REHDER. 

Reclamada: OI S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Requerente Declaratória de inexistência de débito com Pedido de Danos 

Morais, que desconhece a negativação do valor de R$ 274,38 (duzentos e 

setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), pois não teria 

conhecimento do débito e sua origem, e que seria irregular a negativação 

do seu nome pela Reclamada nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A 

Reclamada contesta tempestivamente, e consigna que a Reclamante 

manteve relação jurídica, vez que o número de telefone supostamente lhe 

pertenceria, e que deve ser reconhecido como válido o débito. A parte 

Autora, apresentou a sua impugnação a contestação, rechaçando todos 

os pontos da contestação. Diante dos fatos e documentos apresentados 

na presente demanda, ainda que a Reclamada tenha alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas e relatório de chamadas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 

13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, 

para determinar o cancelamento da correlata inscrição aqui discutida junto 

as entidades de restrição ao crédito, bem como declarar a inexistência do 

débito aqui discutido, e ainda, condenar a Reclamada ao pagamento em 

favor da Reclamante na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, devidamente corrigidos pelo INPC e 

incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da 

data da homologação desta sentença (Súmula 362, STJ). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Várzea Grande/MT, 25 de março de 2020. Paulo Eurico Marques Luz Juiz 

Leigo Processo nº. 1001587-56.2020.8.11.0002 Reclamante: ROSELI DOS 

SANTOS REHDER. Reclamada: OI S.A. Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 25 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo nº. 

1001623-98.2020.8.11.0002 Reclamante: IVANETE SILVA DE ALMEIDA. 

Reclamada: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos art. 38 da Lei n. 9099/95. A priori, devemos 

considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no 

artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o 
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juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas 

partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua 

convicção. A Reclamada ajuizou a presenta ação em desfavor do banco, 

sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando, assim, pela inexistência do débito, e a reparação pelos danos 

morais sofridos. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a mesma provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II da lei nº 13.105/2015. Pois bem, no 

caso em comento, a Ré pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos o “Contrato de Permanência por Benefício”, comprovante de faturas, 

estando o contrato assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com os documentos juntados pelo própria Autora 

(Procuração e documento pessoal) e termo de audiência. Que se diga que 

tal conclusão resulta de análise a olho nu, não sendo necessária perícia 

por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta 

prova, entendo que a empresa cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II da lei nº 13.105/2015), mesmo frente às 

argumentações da inexistência de débito por parte da Reclamante. Assim, 

uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Codex Civil, diante da existência do débito. 

Importante ressaltar, a parte Requerida acostou aos as faturas em 

questão, demonstrando a existência das cobranças, e principalmente o 

contrato assinado pela consumidora (ID 29711858), sendo este último não 

impugnado pela Reclamante, e cuja não quitação das faturas advindas do 

contrato originaram a restrição, dita indevida. Com efeito, sendo legítima a 

relação contratual avençada e o débito negativado, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte da Autora. Destaca-se que se a 

Reclamada não houvesse agido com o cuidado e diligencias devidos na 

apresentação de toda a documentação que garantem o seu direito, 

certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento indevido. Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 

13.105/2015, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da parte Reclamante, 

ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito, e ainda JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, 

condenando a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 153,13 

(cento e cinquenta reais e treze centavos), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir da data do vencimento, acrescida de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data desta sentença, devidamente homologada. 

Submeto, para fins de homologação, o presente projeto de sentença, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Paulo Eurico Marques 

Luz Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 25 de março 

de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016058-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016058-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da inexistência de débito junto a mesma. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, 

juntando aos autos gravação de áudio e faturas (id n. 27652278). A 

gravação é oriunda de contato telefônico feito pela Reclamada junto à 

parte Reclamante. Na citada ligação fica evidente o motivo da ligação 

realizada, que era o de oferta de plano telefônico, o qual o Reclamante 

consentiu em contratar, confirmando todos os seus dados pessoais. A 

Reclamante apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Analisando 

as provas produzidas, entendo não haver qualquer ilícito praticado por 

parte da empresa Reclamada, pois na gravação apresentada a reclamante 

consentiu com a adesão do plano, oportunidade em que confirmou seu 

nome completo, informou seu CPF, bem como a sua data de nascimento e 

o seu endereço. Destaco que tais informações foram prestadas de forma 

clara e sem interrupção, circunstância que evidencia que era o autor quem 

estava contratando o mencionado plano, não sendo, deste modo, 

necessária a realização de pericia. Neste sentido é o entendimento da 

Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA 

DE VOZ (ESPECTOGRAMA) REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO DE LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO 

DÉBITO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – Recurso Inominado 

0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos – 

Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão robusta prova, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 

inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a 

licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 
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Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003061-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BATISTA MARQUES OAB - 012.414.381-45 (REPRESENTANTE)

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo nº. 

1003061-62.2020.8.11.0002 Requerente: MARINA BATISTA MARQUES. 

Requerido: DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes e nada obsta a homologação do acordo celebrado 

extrajudicialmente (id. 29490940). Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo-a 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, III da lei 

nº 13.105/2015. Assim, diante do termo de acordo apresentado no id. 

29490940, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I da lei nº 

13.105/2015. Sendo esta irrecorrível, torna-se título executivo a ser 

executado neste Juizado Especial Cível, independente de nova citação, 

caso a sentença não seja voluntariamente cumprida (art. 52, IV, da Lei 

9.099/95). Consigne que a Reclamante deve informar a este Juizado 

quando do cumprimento do acordo integral. 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. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Processo nº. 

1003061-62.2020.8.11.0002 Requerente: MARINA BATISTA MARQUES. 

Requerido: DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR. Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos 

que, por sua vez, homologou a transação realizada pelas partes. II. 

Considerando que desta decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 

9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo requerimentos ou 

providências de responsabilidade da Secretaria, arquivem-se. Várzea 

Grande/MT, 25 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005656-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ANDRADE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo nº. 

1005656-34.2020.8.11.0002 Requerente: DANILO ANDRADE ALVES. 

Requerido: DEIVID ALVES DA SILVA. PROJETO DE SENTENÇA Visto etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação do acordo celebrado via audiência de conciliação (id. 

29443477). Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo-a eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, III da lei nº 13.105/2015. 

Assim, diante do termo de acordo apresentado no id. 29443477, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. 

Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I da lei nº 13.105/2015. Sendo esta 

irrecorrível, torna-se título executivo a ser executado neste Juizado 

Especial Cível, independente de nova citação, caso a sentença não seja 

voluntariamente cumprida (art. 52, IV, da Lei 9.099/95). 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. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo 

Processo nº. 1005656-34.2020.8.11.0002 Requerente: DANILO ANDRADE 

ALVES. Requerido: DEIVID ALVES DA SILVA. Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos 

que, por sua vez, homologou a transação realizada pelas partes. II. 

Considerando que desta decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 

9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo requerimentos ou 

providências de responsabilidade da Secretaria, arquivem-se. Várzea 

Grande/MT, 25 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016588-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON RICARDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo nº. 

1016588-18.2019.8.11.0002 Reclamante: UANDERSON RICARDO 

FERREIRA DA SILVA. Reclamada: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. A audiência de conciliação designada 

no presente feito restou prejudicada ante que a parte Requerente não 

compareceu ao ato, conforme termo de audiência (ID. 27395623). Em que 

pese os pedidos formulados por seus patronos, o presente feito deverá 

ser extinto por imperativo legal do art.51, I da Lei nº 9.099/95 que deixa 

claro a extinção dos autos mediante o não comparecimento da parte 

Reclamante em qualquer tipo de audiência, e portanto, sem resolução do 

mérito, ante a contumácia da parte autora. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Por fim, 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

(a) Juiz (a) Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Paulo Eurico 

Marques Luz Juiz Leigo Processo nº. 1016588-18.2019.8.11.0002 

Reclamante: UANDERSON RICARDO FERREIRA DA SILVA. Reclamada: 

VIVO S.A. Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos, com a extinção do processo, sem resolução 

do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autora 

ausente à Conciliação (LJE, 51, I), intime-a para pagamento das custas 

processuais, no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 23 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos 
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Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003820-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR MENDES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003820-26.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ADEMAR MENDES DE PAULA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte 

reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por inclusão indevida de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 168,01 (cento e sessenta e 

oito reais e um centavo). Alega a parte reclamante que nunca teve 

qualquer negociação com a Reclamada, razão pela qual não reconhece os 

débitos lançados em seu nome e CPF, sendo indevida às restrições 

comerciais. A parte reclamada em contestação alegou, no mérito, que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação, ou a 

imposição da indenização, em patamares de prudência e equidade. A 

parte reclamada afirma a existência do débito, mas não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas, faturas e relatório de 

chamadas, que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Pelo que evidenciam os documentos trazidos com a 

inicial, em especial o extrato dos órgãos de restrição ao crédito, onde se 

vê que a parte reclamante, por ocasião do ajuizamento da ação, não 

possuía restrições anteriores a que está sendo discutida na presente 

ação, o quê, por si só, atrairia a compensação por ter sofrido danos 

morais. Ocorre que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a 

pretensão indenizatória em danos morais prescreve em 03 (três) anos, 

nos termos do artigo 206, § 3º, V, do CC/2002, consoante orientação 

jurisprudencial oriunda do STJ – Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DAS 

ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 

211/STJ E Nº 282/STF. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. 

SÚMULA Nº 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do 

CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a 

questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele 

perquirido pela parte. 2. A ausência de prequestionamento, mesmo 

implícito, impede a análise da matéria na via especial. Súmulas nº 211/STJ 

e nº 282/STF 3. É de 3 anos o prazo prescricional para discutir eventuais 

danos morais por negativação indevida de nome em cadastro de 

inadimplentes, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC. Súmula nº 83/STJ. 4. 

Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1294478/RS - 

2011/0155920-8 - T4 - QUARTA TURMA – Relator Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO – julgado em 20/04/2017 - DJe 03/05/2017). STJ. Agravo 

regimental no agravo em recurso especial. Civil. Ação de indenização por 

danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de 

restrição ao crédito. Prescrição trienal. Art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. 

Inaplicabilidade do art. 27 do CDC, voltado apenas às hipóteses de fato do 

serviço. Agravo improvido. «1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no 

sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de danos morais 

decorrentes da inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito é, 

na vigência do atual Código Civil, de três anos, previsto no art. 206, § 3º, 

V, do CCB/2002. 2. Se a parte agravante não apresenta argumentos 

hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, 

deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 

764578 - RS - Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze - J. em 13/10/2015 - DJ 

26/10/2015 - Doc. LEGJUR 160.7643.7003.3100). No presente caso a 

negativação ocorreu em 08/01/2017, sendo a ação proposta em 6 de 

fevereiro de 2020, portanto, já encontrava-se prescrito o prazo de 03 

(três) anos para busca de reparação por prática de ato ilícito. Assim 

sendo, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelos 

fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação, 

apenas para declarar inexistentes os débitos discutidos neste feito, no 

total de R$ 168,01 (cento e sessenta e oito reais e um centavo), cujos 

registros nos bancos de dados de inadimplentes foram efetivados pela 

parte reclamada. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto apresente minuta de sentença para homologação do Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016613-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MAIKON DA SILVA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016613-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JEFFERSON MAIKON DA 

SILVA PINHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A 

parte Reclamante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob 
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o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da inexistência de débito junto a mesma. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, 

juntando aos autos gravação de áudio e relatório de chamadas (id n. 

28088984). A gravação é oriunda de contato telefônico feito pela 

Reclamada junto à parte Reclamante. Na citada ligação fica evidente o 

motivo da ligação realizada, que era o de oferta de plano telefônico, o qual 

o Reclamante consentiu em contratar, confirmando todos os seus dados 

pessoais. A Reclamante apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Analisando as provas produzidas, entendo não haver qualquer ilícito 

praticado por parte da empresa Reclamada, pois na gravação 

apresentada a reclamante consentiu com a adesão do plano, oportunidade 

em que confirmou seu nome completo, bem como a sua data de 

nascimento, o seu endereço e o nome completo de sua genitora. Destaco 

que tais informações foram prestadas de forma clara e sem interrupção, 

circunstância que evidencia que era o autor quem estava contratando o 

mencionado plano, não sendo, deste modo, necessária a realização de 

pericia. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal: RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA) 

REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO 

DE LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – 

Recurso Inominado 0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos – Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ademais, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO condenando a parte Reclamante ao pagamento dos 

débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 

Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o 

valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004361-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMMILY VITORIA DA SILVA CAMARGO (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004361-59.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EMMILY VITORIA DA SILVA 

CAMARGO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. No presente 

caso, entendo que a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, razão pela qual julgo antecipadamente a lide, nos termos 

do artigo 335, I do CPC. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial articulada pelas partes, para processar e julgar o feito. Esta 

causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser 

considerada complexa, sendo dispensável a realização de qualquer 

espécie de perícia (grafotécnica). Indefiro também as demais preliminares 

arguidas pela Reclamada por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a presenta ação em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos, pois jamais utilizou os 

serviços da Ré. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos o contrato de adesão ao cartão de crédito C&A, documento pessoal 

apresentado no ato da contratação, termo de retirada do cartão e faturas 

(id n. 30437605, n. 30437604), estando o contrato assinado com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com os 

documentos pessoais da Autora e com o termo de audiência de 

conciliação. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário a pericia 

por especialista da área grafotécnica. Cumpre consignar que a Autora 

apresentou impugnação à Contestação. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. 

Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo 

pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de 

direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do 
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débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não há 

se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre 

o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011958-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR AFONSO MORAIS BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO(A))

ADRIELLY CASSIA BORDIN DA SILVA OAB - MT24991/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011958-16.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VILMAR AFONSO MORAIS 

BECKER REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Trata-se de ação de indenização por danos morais 

cumulada com obrigação de fazer, em razão de falha na prestação de 

serviços de internet prestados pela empresa requerida. Carreadas aos 

autos, a parte requerente apresentou provas acerca do que fora alegado, 

tais como comprovante de visita técnica, troca de e-mails com a empresa 

requerida, além da demonstração da existência de router em duplicidade 

sobre a linha contratada. A empresa Reclamada, por seu turno, contestou 

tempestivamente, alegando a regularidade do serviço prestado e a 

ausência de responsabilidade civil. Passo a analisar o mérito. Diante dos 

fatos apresentados e das provas carreadas aos autos, entendo que a 

procedência dos pedidos é medida que se impõe. Com efeito, as provas 

apresentadas pela parte requerente demonstram de forma suficiente a 

existência de falha no serviço prestado, o que, entretanto, não foi 

refutado pela empresa requerida que, mesmo dispondo de meios técnicos 

para se desincumbir de tal mister, não o fez. Nesses termos, a falha na 

prestação do serviço é fato incontroverso, tendo em vista a comprovação 

da visita técnica , troca de e-mails com a empresa requerida, além da 

demonstração da existência de router em duplicidade sobre a linha 

contratada. Deste modo, razão assiste à parte Autora. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve sua subsistência corroída mediante descontos indevidos. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. Quanto 

ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de 

que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso. Oficie-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial 

efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito 

discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

monetária? disponível no sítio DrCalc.net 
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(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016220-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBERSON DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT12334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016220-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KLEBERSON DA SILVA 

ASSUNCAO REQUERIDO: KROTON EDUCACIONAL S/A Visto. Dispensado 

o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

parte reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a decidir. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

parte reclamante pretende ver a reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros de 

restrição ao crédito. A parte reclamante alega que não reconhece os 

débitos que deram lastro ao registro das restrições comerciais, vez que 

desconhece tais contratos, pois não se utilizou dos serviços da empresa 

Ré. A parte reclamada na sua contestação afirma que o débito existe, 

decorrendo de legitima contratação e que o encaminhamento dos dados 

cadastrais da parte reclamante aos cadastros de consumidores 

inadimplentes configura exercício regular de direito, haja vista que o Autor 

não teria honrado com o pagamento das mensalidades. E a parte 

reclamada está com razão, como se vê dos documentos anexados com a 

contestação, comprovando a contratação dos serviços educacionais e o 

débito (aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais, 

documento pessoal apresentado no ato e extrato financeiro). Ainda, cabe 

ressaltar que o contrato apresentado pela reclamada está devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com os documentos juntados pelo próprio Reclamante na 

exordial. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário a pericia 

por especialista da área grafotécnica. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando 

verdadeira má fé da parte reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito 

configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se 

analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, na sua ânsia 

de auferir renda fácil, com objetivo de ser premiada com a condenação da 

parte reclamada ao pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se 

aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, litigando de 

má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. A imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar os seus débitos e 

agora, após comprovado que está litigando de má-fé, tem a desfaçatez de 

comparecer no feito e simplesmente requerer a desistência do mesmo (ID 

n. 27347870). Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de 

má-fé por parte da reclamante não há o que se falar em desistência do 

feito, devendo esta responder pelo ilícito processual. Sobre a matéria, o 

FONAJE editou o Enunciado 90: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por 

consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os 

autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte 

reclamante, não quitou os débitos que detinha perante a parte reclamada, 

o que justificou o encaminhamento do seu nome aos cadastros de 

consumidores inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012364-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012364-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SILVANA MARIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Visto. Dispensado 

o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

parte reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a decidir. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

parte reclamante pretende ver a reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros de 

restrição ao crédito. A parte reclamante alega que não reconhece os 

débitos que deram lastro ao registro das restrições comerciais, pois não 

possui qualquer débito junto a empresa Ré. A parte reclamada na sua 

contestação afirma que o débito existe, decorrendo de legitima 

contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, como se 

vê dos documentos anexados com a contestação, comprovando o 

cadastro como revendedora e o débito (ficha cadastral, documento 

pessoal apresentado no ato, nota fiscal e gravação telefônica). Ainda, 

cabe ressaltar que o contrato apresentado pela reclamada está 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com os documentos juntados pelo próprio 
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Reclamante na exordial. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade 

das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário a 

pericia por especialista da área grafotécnica. Esta ação configura 

verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser 

premiada com a condenação da parte reclamada em danos morais, 

caracterizando verdadeira má fé da parte reclamante. Estando em aberto 

os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos de 

restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte 

reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com objetivo de ser 

premiada com a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos 

morais, deturpa os fatos, se aproveitando da gratuidade processual na 

primeira instância, litigando de má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com 

lides temerárias, em prejuízo à coletividade. A imprudência da parte 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está 

litigando de má-fé, tem a desfaçatez de comparecer no feito e 

simplesmente requerer a desistência do mesmo (id n. 26762285). Ora, 

comprovado a existência do débito e a litigância de má-fé por parte da 

reclamante não há o que se falar em desistência do feito, devendo esta 

responder pelo ilícito processual. Sobre a matéria, o FONAJE editou o 

Enunciado 90: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Restando claro que o 

débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou os 

débitos que detinha perante a parte reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do seu nome aos cadastros de consumidores 

inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018687-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEREIRA DOS SANTOS CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018687-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JANAINA PEREIRA DOS 

SANTOS CALDAS REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. A parte reclamante, 

intimada validamente, para comparecer à Sessão de Conciliação, não o 

fez e também não justificou sua ausência até a abertura do ato 

processual. Diante disso, julgo extinto o processo, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas processuais. "Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a 

condenação em custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum 

Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais). Fica condicionado 

o ajuizamento de nova ação, com identidade de partes e pedidos, ao 

pagamento das custas processuais. Quantificada as custas processuais, 

intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. Custas 

processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004182-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JUNIO DE CAMPOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004182-28.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VINICIUS JUNIO DE CAMPOS 

FRANCA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Indefiro as preliminares arguidas por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das 

entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não 

reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou 

extrato demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, 

que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique o vinculo e o 

débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 
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sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). 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. Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que diz respeito à existência de apontamento restritivo 

preexistente em nome da Reclamante, o qual foi efetivado a pedido da 

credora da Reclamada, o que pode ser facilmente visualizado no 

comprovante anexo no id n. 29004754. No tocante ao apontamento 

mencionado, consigna-se que o mesmo foi declarado inexistente nos 

autos n. 1014490-60.2019.8.11.0002. Assim, muito embora as 

negativações apontadas seja preexistente à negativação debatida na 

presente lide a mesma foi declarada inexistente, o que, por sua vez, 

afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, porém deve ser levada em 

consideração para fins de fixação do quantum indenizatório. Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, a fim de evitar o locupletamento 

indevido da mesma, entendo como justa e adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1. Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, 

bem como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (07/04/2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002705-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTONIL DE OLIVEIRA SILVA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002705-67.2020.8.11.0002. AUTOR: AUTONIL DE OLIVEIRA SILVA REU: 

OI S.A Visto etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte Reclamante a 

Declaração de Inexistência de Débito cumulada com indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados 

cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado 

débito que não reconhece legítimo, bem como não reconhece legítima a 

relação contratual. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou 

extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do nome da parte 

Reclamante pela Reclamada. Já de outro tanto, a parte Requerida anexou 

nos autos, áudio, o qual demonstra a contratação do serviço da 

reclamada, comprovando assim a existência de relação contratual e de 

débitos pendentes, validando e amparando o débito apontado na restrição 

creditícia em apreço. Referidos áudios traduzem em provas a socorrer as 

alegações trazidas pelo Requerido, apresentando todos os dados 

pertinentes. Acerca do ônus da prova descreve o Novo Código de 

Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. 

Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com 

efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar em 

indenização por dano moral. Dispositivo: Ante o exposto, forte no art. 487, 

I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Por via de consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento dos 

débitos em aberto (objeto da lide), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir da data do vencimento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da contestação. Condeno ainda a parte Reclamante como litigante 
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de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 

(mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002612-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002612-07.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SILMARA CARLOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do nome da parte Reclamante pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. Conquanto tenha a Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente ficha cadastral e histórico de contas, que 

entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente uma hígida 

relação contratual. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Todavia, embora a Reclamada tenha incorrido na 

prática de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de 

que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora NÃO PROPORCIONOU A ESTE 

JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO 

ALEGADO “DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela 

Demandante sequer demonstra qual a data exata em que a inserção 

restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta 

liquidação da sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado 

documento não detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se 

que o Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo 

diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por 

supostos danos morais deve ser rejeitado. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito 

debatido nestes autos, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva 

do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010643-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA MIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo nº. 

1010643-50.2019.8.11.0002 Reclamante: MARCELO SILVA MIALHO. 

Reclamada: BANCO BRADESCARD S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

A priori, devemos considerar os princípios norteadores dos juizados 

especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras 
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regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as 

teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento 

jurídico, é pacífico o entendimento de que para a causa de maior 

complexidade, é incompetente este Juízo para a apreciação da mesma, 

como bem preleciona o artigo 3º, I da lei nº 9.099/95, fato pelo qual, passo 

ao julgamento. Logo, entendo que para o presente feito, este o deverá ser 

extinto por imperativo legal da norma supracitada que deixa claro que a 

competência dos Juizados Especiais é apenas para ações de menor 

complexidade, não sendo adequado aos presentes autos, visto que há 

dúvidas em relação à assinatura do Reclamante, sendo necessária a 

perícia técnica. Outrossim, compulsando os autos, verifico que a 

declaração de residência acostada nos autos pelo Requerente é da 

comarca de Cuiabá/MT (id. 22825027), não sendo juntado qualquer outro 

documento que comprove residência na presente comarca. Assim, é 

evidente que este Juízo é incompetente para o julgamento, visto que estão 

ausentes os critérios de legais de competência expressos no art. 4º, III da 

lei nº 9.099/95, sendo clara que para ações de reparação de dano, a 

competência territorial é do Juízo do domicilio do Autor da demanda. Mas 

preferencialmente, ante os princípios da celeridade e economia 

processual, venho por bem e ante o exposto, forte art. 51, II e III da Lei nº 

9.099/95 julgar EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por 

entender da necessidade da perícia técnica da assinatura, o que não pode 

ser feito por impedimento legal dos Juizados Especiais. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Por 

fim, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Paulo 

Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus 

legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. 

II. Tratando-se de pedido de perícia grafotécnica junto ao processo 

sumaríssimo, e a complexidade da causa é fato ensejador da 

incompetência dos Juizados Especiais, na forma da Lei. III. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003522-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA PAULINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo nº. 

1003522-34.2020.8.11.0002 Reclamante: CLAUDINEIA PAULINO DOS 

SANTOS. Reclamada: BANCO BRADESCO S/A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, onde a Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a mesma provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II da lei nº 13.105/2015. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I da lei nº 

13.105/2015. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pleiteia a Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrita indevidamente nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a exordial, a Autora juntou documento 

demonstrando a existência da negativação, a qual discute e afirma ser 

indevida. A Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado pela parte Reclamante. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte 

Autora. A Reclamante apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, visto que alega a 

existência de um negócio jurídico. Ora, é dever da mesma a apresentação 

de ao menos o contrato celebrado para a comprovação do fato. Logo, que 

entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada 

hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica e o débito, portanto, verdadeira a versão estampada na peça 

inaugural. A inserção do nome da Autora nos cadastros das entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato eletrônico 

carreado. Deste modo, razão assiste a Autora que pugna pela declaração 

de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. 

Deste modo, razão assiste a Requerente que pugna pela retirada do seu 

destes órgãos, objeto da presente demanda. Além disso, a empresa em 

questão incorreu na prática de um ato ilícito em face da Autora, tenho 

plena convicção de que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, 

o comprovante de restrição apresentado pela consumidora proporcionou a 

este Juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado 

dano moral. In casu, a prova apresentada pela Demandante comprova a 

existência de nexo causal entre o ato ilícito o fato ilegal, ou seja, quando 

se fala em dano moral, este é in re ipsa, não sendo necessário a sua 

comprovação, apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pela 

Autora. Em consonância com o que já foi argumentado, a súmula de nº 

385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) clara ao afirmar que a anotação 

irregular em cadastro de proteção de crédito não caberia indenização por 

dano moral, se preexistente legítima inscrição, não sendo adequado aos 

presentes autos, pelo fato de a Requerente não possuir cadastro 

preexistente ao fato. Em relação ao requerimento da Reclamante ao 

pagamento de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios e 

sucumbenciais, entendo que não deve prosperar, visto que esse rito 

deste procedimento especial independe de pagamento de custas, taxas ou 

despesas, como expresso pelos arts.54 e 55 da lei nº 9.099/95. Assim, 

indefiro o pedido de condenação da Reclamada ao pagamento das custas 

e demais despesas processuais, por ser um ato vedado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei 

nº 13.105/2015, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para 

determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da Reclamante 

nas entidades de restrição ao crédito, e condenar a Requerida a pagá-la a 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC deste a data da 

inscrição, e juros legais de 1% ao mês a partir da citação Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, 

somente com relação ao débito discutido neste feito. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado 

(a) para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 
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condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016526-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ENG. MIGUEL LEAO LANNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAPAULA NUNES MONTEIRO DA COSTA ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

MARCOS AURELIO DE ARRUDA ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo nº. 

1016526-75.2019.8.11.0002 Exequente: CONDOMINIO ENG. MIGUEL LEAO 

LANNA. Executados: ANAPAULA NUNES MONTEIRO DA COSTA 

ALBUQUERQUE E MARCOS AURELIO DE ARRUDA ALBUQUERQUE. 

PROJETO DE SENTENÇA Visto etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Certo é que se mostra lícito às 

partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro 

que as partes são capazes e nada obsta a homologação do acordo 

celebrado via extrajudicial por meio de um termo de confissão de dívida (id. 

28892159). Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo-a eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, III da lei nº 13.105/2015. 

Assim, diante do termo de acordo apresentado no id. 28892166, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. 

Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I da lei nº 13.105/2015. Sendo esta 

irrecorrível, torna-se título executivo a ser executado neste Juizado 

Especial Cível, independente de nova citação, caso a sentença não seja 

voluntariamente cumprida (art. 52, IV, da Lei 9.099/95). 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. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes. II. Considerando que desta decisão não cabe recurso (art. 

41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo requerimentos 

ou providências de responsabilidade da Secretaria, arquivem-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019734-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO DE OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo nº. 

1019734-67.2019.8.11.0002 Requerente: CAIO DE OLIVEIRA DOS REIS 

Requerido: BANCO BRADESCARD S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

A priori, devemos considerar os princípios norteadores dos juizados 

especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras 

regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as 

teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento 

jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova documental é 

suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser julgada 

antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I da lei nº 

13.105/2015, fato pelo qual, passo ao julgamento. A parte Requerente 

ajuizou a presenta ação em desfavor do banco, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela inexistência do débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Requerida provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II da lei nº 13.105/2015, não se tratando o caso de 

produção de prova diabólica. Pois bem, no caso em comento, a Ré pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos a “Proposta de Adesão”, e a 

“Proposta de Adesão Total”, em conjunto com os comprovante de faturas, 

estando ambos os contratos assinados (ID. 29323860) com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com os documentos 

juntados pelo próprio Autor (Procuração e documento pessoal) e termo de 

audiência (ID 29246159). Que se diga que tal conclusão resulta de análise 

a olho nu, não sendo necessário o trabalho técnico de perícia por expert 

da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que o banco cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, 

II da lei nº 13.105/2015), mesmo frente às argumentações da inexistência 

de débito por parte da Requerente. Assim, uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista 

se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Codex 

Civil, diante da existência do débito. Importante ressaltar, a parte 

Requerida acostou aos as faturas do cartão em questão, demonstrando a 

existência das compras efetuadas por meio do mesmo, sendo certo que o 

Autor não logrou êxito em comprovar a quitação das faturas e, em 

especial, a que deu origem a restrição, muito menos a sua inexistência. 

Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e o débito 

negativado, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte do banco, entendo pela 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Requerente. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido do Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente 

entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Deixo de condenar as partes ao 
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pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado (a) para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001677-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001677-64.2020.8.11.0002. REQUERENTE: HELOISA RODRIGUES 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. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar Deixo de 

analisar por se confundirem com o mérito. Mérito Aduz a parte autora que 

não existe relação de consumo junto a empresa Ré e que também não é 

responsável pelo débito no valor de R$ 142,42 (cento e quarenta e dois 

reais e quarenta e dois centavos), sendo assim pleiteia a indenização por 

danos morais pelo débito indevido. A Reclamada em sua defesa, afirmou 

que os valores cobrados são devidos, em decorrência de faturas mensais 

que deixaram de ser adimplidas. Aplica-se à espécie a inversão do ônus 

da prova. Em simples análise aos documentos carreados aos autos, 

verifico que, de fato a Requerida não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a relação jurídica entre as partes além, de telas 

sistêmicas, o que não comprovam o débito, nem mesmo a manutenção e 

negativação do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que 

é de sua obrigação, em vista do art. 6º, VIII da Lei 8.078/90. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela Consumidora, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que justifique a relação 

jurídica e o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira todo o alegado na 

petição inicial. Por outro lado, embora a Reclamada tenha incorrido na 

prática de um ato ilícito em face da Requerente, tenho plena convicção de 

que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois de ver aplicado para 

o presente caso o que determinado pela Súmula 385 do STJ, in verbis: "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento". Importante destacar que o E. 

Superior Tribunal de Justiça tem aplicado em seus julgamentos a Súmula 

385 acima transcrita, estendendo, inclusive, os seus efeitos, quando a 

ação também envolve o credor ou é ajuizada exclusivamente contra ele 

pelo devedor inconformado (ID 29534074, pg.18). Salienta-se que o artigo 

927, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê a obrigatoriedade dos 

juízes e tribunais observarem os enunciados das súmulas do Superior 

Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão formulada, somente para declarar a 

inexistência dos débitos discutidos na inicial (ID 28145115, pg. 06), e ainda 

determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da Reclamante 

nas entidades de restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição 

ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais 

efetivada no CPF da parte Requerente, somente com relação ao débito 

discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001799-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FERNANDES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001799-77.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANDRESSA FERNANDES DE 

LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

na defesa da empresa Requerida por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte requerente ação declaratória de 

inexistência de debito c/c indenização por danos morais, vez que não 

jamais utilizou os serviços da Operadora Ré, razão pela qual não 

reconhece o débito no valo total de R$ 822,69 (oitocentos e vinte e dois 

reais e sessenta e nove centavos) conforme extrato anexado juntos aos 

documentos acostados a exordial, objeto da presente demanda o que 

culminou com a negativação do seu nome pela Requerida nos Órgãos de 
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Proteção ao Crédito. A empresa Requerida, contesta tempestivamente, e 

consigna que a Requerente mantém relação jurídica, e que deixou pagar 

as faturas algumas faturas, motivo pelo qual, configura a negativação 

como legitima em decorrência do não pagamento. A Reclamante impugnou 

tempestivamente a contestação. Aplica-se à espécie a inversão do ônus 

da prova. Em simples análise aos documentos carreados aos autos, 

verifico que, de fato a Reclamada não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a relação jurídica entre as partes além, de telas 

sistêmicas, o que não comprovam o débito, nem mesmo a manutenção e 

negativação do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que 

é de sua obrigação, em vista do art. 6º, VIII da Lei 8.078/90. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela Consumidora, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que justifique a relação 

jurídica e o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira todo o alegado na 

petição inicial. Por outro lado, embora a Reclamada tenha incorrido na 

prática de um ato ilícito em face da Requerente, tenho plena convicção de 

que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois de ver aplicado para 

o presente caso o que determinado pela Súmula 385 do STJ, in verbis: "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento". Importante destacar que o E. 

Superior Tribunal de Justiça tem aplicado em seus julgamentos a Súmula 

385 acima transcrita, estendendo, inclusive, os seus efeitos, quando a 

ação também envolve o credor ou é ajuizada exclusivamente contra ele 

pelo devedor inconformado. Salienta-se que o artigo 927, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, prevê a obrigatoriedade dos juízes e tribunais 

observarem os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça 

em matéria infraconstitucional Pelo exposto, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA 

da pretensão formulada, somente para declarar a inexistência dos débitos 

discutidos na inicial (ID 28178774, pg. 05), e ainda determinar o 

cancelamento da correlata inscrição do nome da Reclamante nas 

entidades de restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte Requerente, somente com relação ao débito discutido 

neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001840-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001840-44.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LAURA CRISTINA DE 

ALMEIDA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas na defesa da empresa Requerida por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

Requerente Ação Declaratória, cumulada com indenização por danos 

morais em decorrência de ato ilícito, por não possuir qualquer vínculo junto 

a Requerida, em razão do débito no valor de R$ 167,76 (cento e sessenta 

e sete reais e setenta e seis centavos) que reconhece ilegítimo. A parte 

Autora juntou extrato demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por outro lado contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes produtos de fato utilizado pela parte Requerente. Neste 

sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante o serviço 

prestado e não adimplido. Alega ainda, improcedente o pedido de 

indenização por dano moral. A parte Autora apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas e relatório de chamadas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Requerente ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Requerente nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Por outro lado, embora a Reclamada tenha incorrido na prática 

de um ato ilícito em face da Requerente, tenho plena convicção de que a 

pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora no ID nº 28189916, não 

proporciona a este juízo a segurança necessária para o reconhecimento 

do dano moral indenizável. Reitera-se que o extrato apresentado pela 

Reclamante não contem ao menos a data da efetivação da negativação, e 

nem ao menos data de eventual apontamento adicional, o que somente 

seria possível pelo extrato extraído junto ao balcão da SERASA, CDL ou 

SCPC. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão 

formulada, somente para declarar a inexistência dos débitos mencionados 

na inicial nos valores de R$ 167,76 (cento e sessenta e sete reais e 

setenta e seis centavos) e ainda determinar o cancelamento da correlata 

inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao 

crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Requerente, 

somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 
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decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Paulo 

Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016070-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL BARTOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016070-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELENIL BARTOLINA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar Deixo de 

analisar por se confundirem com o mérito. Mérito Aduz a parte autora que 

não existe relação de consumo junto a empresa Ré e que também não é 

responsável pelo débito no valor de R$ 16,53 (dezesseis reais e cinquenta 

e três centavos), sendo assim pleiteia a indenização por danos morais 

pelo débito indevido. A requerida em sua defesa, afirmou que os valores 

cobrados são devidos. Aplica-se à espécie a inversão do ônus da prova. 

Em simples análise aos documentos carreados aos autos, verifico que, de 

fato a Requerida não trouxe aos autos documentos que comprovassem a 

relação jurídica entre as partes além, de telas sistêmicas, o que não 

comprovam o débito, nem mesmo a manutenção e negativação do nome da 

Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Reitera-se que não há nos 

autos nenhum documento assinado pela parte Requerente, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, que justifique a relação 

jurídica e o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira todo o alegado na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Requerente nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, assiste razão à parte Autora que requer a 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Temos também que a Reclamada na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar qualquer fato que justificasse a manutenção do protesto. Não há 

dúvida de que a conduta da Requerida fere os princípios ensejadores 

necessários a caracterizar o dano moral, uma vez que não restou 

comprovado nos autos qualquer relação jurídica do Requente junta ao 

banco Requerido. Desse modo, ante a manutenção indevida do nome do 

Requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, o dano moral se configura 

pela lesão aos direitos garantidos ao Requerente, aqui claramente 

comprovados. 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, razão pela qual entendo como 

justa e razoável o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Ante 

ao que dos autos consta, DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido 

nos presentes autos, e CONDENAR a Reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) devidamente 

corrigidos pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao 

mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, 

STJ). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença ao Meritíssimo 

Juiz Togado para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001793-70.2020.8.11.0002. REQUERENTE: REGINA KATIA TEIXEIRA 

MOREIRA REQUERIDO: FIDC IPANEMA VI Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito junto a este Juizado 

Especial, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante a declaração de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de 

determinado débito no valor de R$ 1.516,00 (hum mil quinhentos e 

dezesseis reais) que não reconhece como legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Requerente juntou extrato demonstrando a 

existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu 

turno contesta tempestivamente, informando que os débitos ensejadores 

da negativação são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela 

parte Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e 

legal, ante a inadimplência conforme documentação juntada aos Autos. A 

parte Autora apresentou impugnação à contestação. De outro norte, em 

sua defesa a Requerida, logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por 

meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e 

que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo (ID’s 29434634, pg. 06 e 29434636). Como 

consequência, inexistindo ato ilícito, por parte da requerida, resta 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade dos débitos lançados em nome da parte 

Autora. Ante o exposto, OPINO PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado para 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Paulo 

Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus 

legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019696-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON BATISTA ALABARCES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019696-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ARILSON BATISTA 

ALABARCES - ME REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Ilegitimidade passiva: Rejeito a 

preliminar arguida pela Ré ITAU UNIBANCO S/A, em razão da mesma ser a 

empresa responsável pelo registro do gravame junto ao DETRAN, 

conforme consta nos documentos anexados na inicial. Pleiteia a parte 

Reclamante a condenação das Reclamadas ao pagamento da indenização 

por danos morais, ao argumento que mesmo após quitar o seu contrato de 

financiamento junto a Ré IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A, a Reclamada ITAU UNIBANCO S/A não 

procedeu com a baixa do gravame, impedindo que o reclamante realizasse 

a transferência do veiculo. A 1ª Reclamada apresentou contestação, 

oportunidade em que afirma que cedeu seu crédito em favor da 2ª Ré, 

razão pela qual não cometeu qualquer ilícito capaz de ensejar o dever de 

indenizar o Autor, pugnando pela improcedência da demanda. A 2ª Ré 

afirma em sua defesa que não cometeu qualquer ilícito, bem como que a 

parte Autora não comprovou os danos alegados, haja vista que a consulta 

do gravame foi realizada um dia antes da expedição da carta de quitação. 

Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. O Autor 

apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Pelo que se vê dos 

documentos anexados nos autos, o contrato foi quitado no dia 12/06/2019 

(id n. 27305594), por meio de boleto emitido pela 2ª Ré (id n. 27305138), 

porém em consulta realizada pelo Autor no site do Detran no dia 

10/12/2019 o gravame ainda permanecia ativo (id n. 27305129 e n. 

27305130). Assim, restou demonstrado que mesmo tendo sido o contrato 

quitado em 12/06/2019 não foi baixado o gravame sobre o veiculo e, 

inclusive, a carta de quitação apenas foi expedida em 11/12/2019. Como o 

contrato foi devidamente quitado junto a empresa cessionária em 

12/06/2019, competia à cessionária informar a empresa cedente a 

quitação do contrato em tempo razoável e, consequentemente, a 

obrigação de baixar a restrição a venda/gravame registrado no prontuário 

do veículo, também em prazo razoável – sendo isto inerente ao contrato 

de compra e venda que celebrou, todavia, no presente caso, após seis 

meses da quitação do contrato o gravame ainda não havia sido baixado. O 

não cumprimento desta obrigação configura defeituosa prestação de 

serviços, e, como tal, ato ilícito, marcado pelo fornecimento de serviço sem 

a eficiência que dele se espera, configurador da obrigação de indenizar. 

Lembro que, neste particular, como fornecedor dos serviços, sua 

responsabilidade é objetiva, o que significa que independe de culpa. Lei 

8.078/90: “Art- 14 – O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Não é demais lembrar que, neste conflito de 

interesses, figura, de um lado, uma instituição financeira e uma empresa 

de cobrança, dotadas de todas as possibilidades de produção de prova, 

com inteira capacidade de evidenciar que realmente diligenciou no 

cumprimento das obrigações assumidas (se isto realmente tivesse 

ocorrido), e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação 

da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, em seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, 

for verossímil sua alegação. Entendo que a decisão mais justa, aquela que 

cumpre com o imperativo de equidade, consagrado no artigo 6º, da Lei 

9.099/95, é acolher – embora parcialmente - o pedido, até para que os 

reclamados, pessoa jurídica com extraordinária capacidade 

econômico-financeira, se veja desestimulada a prosseguir em sua rota de 

claro desrespeito aos consumidores. Como já afirmei, a decisão que 

reconhece a legitimidade da pretensão de indenização pelos danos 

morais, é aquela que considero mais justa, e tem amparo legal no 

dispositivo já citado e nos fatos que claramente indicam que houve uma 

omissão culposa, geradora de danos morais – logo, presente o nexo de 

causalidade. Presentes os pressupostos que autorizam a indenização, 

quais sejam, conduta omissiva, presumível dano ou prejuízo e nexo de 
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causalidade, há, independentemente da culpa, o dever de indenizar. A 

obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes 

postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em favor da 

reclamante ilícito enriquecimento, razão pela qual entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a ser pago pelas Reclamadas solidariamente. Isto 

posto, pelos fundamentos acima, com fundamento no art. art. 487, inciso I 

do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação para: 1. 

Confirmar a liminar deferida no id n. 27388213, e; 2. Condenar as 

Reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), a título de danos morais, devendo o valor ser monetariamente 

corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000011-28.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LAUDICEIA BENTO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

razão não assiste à parte Autora. 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 300 e 302 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. 

Em síntese o que se tem de relevante para deslinde dessa ação é que a 

parte Autora afirma que teve o seu nome negativado indevidamente pela 

requerida, por um débito que por ela seria desconhecido. Analisando os 

autos, observa-se que a parte ré demonstrou por meio de documentos 

que há relação jurídica entre as partes, e ainda, por meio de uma gravação 

entre a Reclamante e o preposto da Reclamada (ID 29654826), e do outro 

norte, a parte Reclamante não impugnou a gravação e os documentos 

anexados. Não sendo demonstrado pela parte Autora que não há 

inadimplemento contratual, não há como declarar ilegítima a cobrança. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, nos 

termos do artigo 269 inciso I do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado para homologação, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Paulo Eurico Marques 

Luz Juiz Leigo Processo nº 1001744-29.2020.811.0002 Vistos etc. I. Para 

que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEVELINJ CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000023-42.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BONTIVER COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA - ME REQUERIDO: KEVELINJ CONCEICAO DA SILVA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 335, I do NCPC. É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Compulsando os autos, verifica-se que 

a parte promovida foi devidamente citada e intimada, para comparecer o 

ato conciliatório, contudo não se fez presente (ID 29473993). Observa-se 

que se respeitou o prazo para a entrega da justificativa para o não 

comparecimento, conforme sumulada pelas Turmas Recursais, e desta 

feita, em face dos fatos serem incontroversos, deve ser julgado de plano 

procedente o pedido, sendo dispensáveis demais considerações, tendo 

em vista o instituto da revelia, decreto-a nos moldes do art. 20 da Lei 

9.099/95. Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos constam, hei 

por bem em JULGAR PROCEDENTE a presente reclamação, para condenar 

a parte reclamada KEVELINJ CONCEICAO DA SILVA, a pagar em favor da 

parte reclamante, o valor de R$ 1.956,00 (hum mil e novecentos e 

cinquenta e seis reais) que será devidamente corrigido e atualizado na 

seguinte forma: juros de mora de 1% (um por cento) a partir do 

vencimento de cada título, e correção monetária (INPC/IBGE) da data da 

citação válida. Submeto o presente projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 
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Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Processo 

1000023-42.2020.8.11.0002 Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON BRITO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000044-18.2020.8.11.0002. REQUERENTE: WEDERSON BRITO FARIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Requerente Declaratória de inexistência de débito com Pedido de Danos 

Morais, que desconhece a negativação do valor de R$ 174,53 (cento e 

setenta e quatro reais e cinquenta e tres centavos), pois não teria 

conhecimento do débito e sua origem, e que seria irregular a negativação 

do seu nome pela Reclamada nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A 

Reclamada contesta tempestivamente, e consigna que a Reclamante 

manteve relação jurídica, vez que o número de telefone supostamente lhe 

pertenceria, e que deve ser reconhecido como válido o débito. A parte 

Autora, apresentou a sua impugnação a contestação, rechaçando os 

pontos da contestação. Diante dos fatos e documentos apresentados na 

presente demanda, ainda que a Reclamada tenha alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas e relatório de chamadas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 

13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, 

para determinar o cancelamento da correlata inscrição aqui discutida junto 

as entidades de restrição ao crédito, bem como declarar a inexistência do 

débito aqui discutido, e ainda, condenar a Reclamada ao pagamento em 

favor da Reclamante na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de indenização por DANOS MORAIS, devidamente corrigidos pelo INPC e 

incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da 

data da homologação desta sentença (Súmula 362, STJ). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Várzea Grande/MT, 25 de março de 2020. Paulo Eurico Marques Luz Juiz 

Leigo Processo nº. 1000044-18.2020.8.11.0002 Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000050-25.2020.8.11.0002. REQUERENTE: TEREZINHA DE JESUS 

CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 
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documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Requerente Declaratória de inexistência de débito com Pedido de Danos 

Morais, que desconhece a negativação do valor de R$ 184,83 (cento e 

oitenta e quatro reais e oitenta e tres centavos), pois não teria 

conhecimento do débito e sua origem, e que seria irregular a negativação 

do seu nome pela Reclamada nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A 

Reclamada contesta tempestivamente, e consigna que a Reclamante 

manteve relação jurídica, vez que o número de telefone supostamente lhe 

pertenceria, e que deve ser reconhecido como válido o débito. A parte 

Autora, apresentou a sua impugnação a contestação, rechaçando os 

pontos da contestação. Diante dos fatos e documentos apresentados na 

presente demanda, ainda que a Reclamada tenha alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas e relatório de chamadas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 

13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, 

para determinar o cancelamento da correlata inscrição aqui discutida junto 

as entidades de restrição ao crédito, bem como declarar a inexistência do 

débito aqui discutido, e ainda, condenar a Reclamada ao pagamento em 

favor da Reclamante na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de indenização por DANOS MORAIS, devidamente corrigidos pelo INPC e 

incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da 

data da homologação desta sentença (Súmula 362, STJ). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Várzea Grande/MT, 25 de março de 2020. Paulo Eurico Marques Luz Juiz 

Leigo Processo nº. 1000050-25.2020.8.11.0002 Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000055-47.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BONTIVER COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA - ME REQUERIDO: ANA MARIA SOUZA LIMA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação do acordo celebrado extrajudicialmente (ID. 29346026). 

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo-a eficácia da sentença condenatória, 

segundo estabelece o art. 515, III da lei nº 13.105/2015. Assim, diante do 

termo de acordo apresentado no ID. 29346026, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, 

homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I da lei nº 13.105/2015. Sendo esta irrecorrível, torna-se 

título executivo a ser executado neste Juizado Especial Cível, 

independente de nova citação, caso a sentença não seja voluntariamente 

cumprida (art. 52, IV, da Lei 9.099/95). Consigne que a Reclamante deve 

informar a este Juizado quando do cumprimento do acordo integral. 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. Paulo Eurico 

Marques Luz Juiz Leigo Processo nº. 1000055-47.2020.8.11.0002 Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes. II. Considerando que desta decisão não cabe recurso (art. 

41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo requerimentos 

ou providências de responsabilidade da Secretaria, arquivem-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000066-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000066-76.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSEMARY FATIMA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 
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documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Requerente Declaratória de inexistência de débito com Pedido de Danos 

Morais, que desconhece a negativação do valor de R$ 104,74 (cento e 

quatro reais e setenta e quatro centavos), pois não teria conhecimento do 

débito e sua origem, e que seria irregular a negativação do seu nome pela 

Reclamada nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A Reclamada contesta 

tempestivamente, e consigna que a Reclamante manteve relação jurídica, 

vez que o número de telefone supostamente lhe pertenceria, e que deve 

ser reconhecido como válido o débito. A parte Autora, apresentou a sua 

impugnação a contestação, rechaçando todos os pontos da contestação. 

Não reconheço da preliminar alegada pela Reclamada, ausência de 

endereço válido, pois anexou a Reclamante comprovante de residência em 

nome de seu marido (ID 27770357). Quanto a falta de interesse de agir, 

também não entendo pelo acatamento desta preliminar, pois é direito da 

consumidora a busca de seus direitos. Diante dos fatos e documentos 

apresentados na presente demanda, ainda que a Reclamada tenha 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas e relatório de chamadas, 

que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a 

alegada hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica e o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da 

presente demanda. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da 

lei nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada, para determinar o cancelamento da correlata inscrição aqui 

discutida junto as entidades de restrição ao crédito, bem como declarar a 

inexistência do débito aqui discutido, e ainda, condenar a Reclamada ao 

pagamento em favor da Reclamante na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, devidamente corrigidos 

pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a 

partir da data da homologação desta sentença (Súmula 362, STJ). Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto da Reclamada. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Paulo Eurico Marques 

Luz Juiz Leigo Processo nº. 1000066-76.2020.8.11.0002 Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PLETSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000100-51.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA PLETSCH 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Requerente Declaratória de inexistência de débito com Pedido de Danos 

Morais, que desconhece a negativação do valor de R$ 57,38 (cinquenta e 

sete reais e trinta e oito centavos), pois não teria conhecimento do débito 

e sua origem, e que seria irregular a negativação do seu nome pela 

Reclamada nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A Reclamada apresentou 

a sua contestação de forma tempestiva, alegando diversos pontos a 

serem analisados a posteriori. A parte Autora, apresentou a sua 

impugnação a contestação, rechaçando todos os pontos da contestação. 

Não reconheço das preliminares alegadas pela Reclamada, pois é direito 

de agir da Reclamante, pela inscrição de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, quanto ao documento unilateral, o Poder Judiciário 

entende pela aceitação do documento, pois apresenta todas as 

informações devidas sobre a negativação, que aliás, não foram negadas 

pela Reclamada. E a prescrição também não pode ser acatada, em vista 

de que pode ser entendido que a ciência do fato ocorreu com a retirada do 

documento anexado aos autos, a não ser que a Reclamada comprovasse 

notificação da consumidora sobre a inscrição no ano de 2015, o que não o 

fez. Diante dos fatos e documentos apresentados na presente demanda, 

ainda que a Reclamada tenha alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas e relatório de chamadas, que entendo serem insuficientes e 

frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem 

como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação 

telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 

13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, 

para determinar o cancelamento da correlata inscrição aqui discutida junto 

as entidades de restrição ao crédito, bem como declarar a inexistência do 
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débito aqui discutido, e ainda, condenar a Reclamada ao pagamento em 

favor da Reclamante na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, devidamente corrigidos pelo INPC e 

incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da 

data da homologação desta sentença (Súmula 362, STJ). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Paulo Eurico Marques 

Luz Juiz Leigo Processo nº. 1000100-51.2020.8.11.0002 Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONARA BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000102-21.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELIONARA BORGES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Requerente Declaratória de inexistência de débito com Pedido de Danos 

Morais, que desconhece a negativação do valor de R$ 198,41 (cento e 

noventa e oito reais e quarenta e um centavos), pois não teria 

conhecimento do débito e sua origem, e que seria irregular a negativação 

do seu nome pela Reclamada nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A 

Reclamada contesta tempestivamente, e consigna que agiu no interesse 

regular de seu direito, entre outros pontos. A parte Autora, apresentou a 

sua impugnação a contestação, rechaçando todos os pontos da 

contestação. Não reconheço da preliminar alegada pela Reclamada, para 

audiência de instrução e julgamento, pois não apresentou material 

probatório suficiente para o deferimento do pedido. Diante dos fatos e 

documentos apresentados na presente demanda, ainda que a Reclamada 

tenha alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos 

morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente argumentos desprovidos de 

comprovação material e/ou documental, que entendo serem insuficientes e 

frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem 

como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação 

telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 

13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, 

para determinar o cancelamento da correlata inscrição aqui discutida junto 

as entidades de restrição ao crédito, bem como declarar a inexistência do 

débito aqui discutido, e ainda, condenar a Reclamada ao pagamento em 

favor da Reclamante na quantia de R$ 4000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, devidamente corrigidos pelo INPC e 

incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da 

data da homologação desta sentença (Súmula 362, STJ). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Paulo Eurico Marques 

Luz Juiz Leigo Processo nº. 1000102-21.2020.8.11.0002 Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002042-21.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA ROSA DE ARRUDA 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. A 

audiência de conciliação designada no presente feito restou prejudicada 

ante que a parte Requerente não compareceu ao ato, conforme termo de 

audiência (ID. 29545595). Em que pese os pedidos formulados por seus 

patronos, o presente feito deverá ser extinto por imperativo legal do art.51, 

I da Lei nº 9.099/95 que deixa claro a extinção dos autos mediante o não 

comparecimento da parte Reclamante em qualquer tipo de audiência. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente demanda desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de Tentativa de conciliação (ID 

29545595), e assim sendo, o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório, e portanto, 

dentro dos termos da lei, não tendo comparecido a audiência de 

conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO a reclamante ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Por fim, nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos 

autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do 

contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação 

(LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 

10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada pelo 

sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001932-22.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GUSTAVO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação do acordo celebrado extrajudicialmente (ID. 29491307). 

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo-a eficácia da sentença condenatória, 

segundo estabelece o art. 515, III da lei nº 13.105/2015. Assim, diante do 

cumprimento do termo de acordo apresentado no ID. 30089184, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. 

Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I da lei nº 13.105/2015. Sendo esta 

irrecorrível, torna-se título executivo a ser executado neste Juizado 

Especial Cível, independente de nova citação, caso a sentença não seja 

voluntariamente cumprida (art. 52, IV, da Lei 9.099/95). 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. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo 

Processo nº. 1001932-22.2020.8.11.0002 Vistos, etc. I. Para que produza 

os seus devidos e legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos que, por sua 

vez, homologou a transação realizada pelas partes. II. Considerando que 

desta decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada pelo 

sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017984-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DE CAMPOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DL ELETRONICOS (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CRISTINA TELES SILVA OAB - MG157073 (ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017984-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JUCILENE DE CAMPOS 

MARTINS REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., DL ELETRONICOS 

Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Apenas consigno que as reclamadas apresentaram contestações no 

prazo legal. Decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Havendo pluralidade de réus que integram cadeia 

de relação de consumo, todos respondem solidariamente aos danos 

causados ao consumidor, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar 

de ilegitimidade passiva, por força dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, 

§1º, do CDC. A simples análise das alegações das partes, em confronto 

com os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que deve a 

reclamação ser julgada parcialmente procedente. Sem nenhuma 

controvérsia, o reclamante adquiriu da 1ª Reclamada 01 (um) tablet DL 

Mobi Tab” 3G, Tela 7”, 8GB fabricado pela 2ª Reclamada pelo valor de R$ 

349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), mais uma garantia estendida 

de R$ 59,59 (cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). 

Aparelho este que no prazo de garantia do fabricante apresentou defeito, 

conforme as fotos colacionadas na exordial. Todavia a parte Autora 

afirma que tentou contato com as Reclamadas para conserto do aparelho, 

contudo não teve qualquer retorno. A reclamada tenta eximir-se da 

obrigação de indenizar, alegando, em suma, que não houve contato da 

parte Autora junto a Ré, razão pela qual o aparelho não foi consertado. 

Afirma ainda que o conserto é simples, tendo em vista que ocorreu um 

estufamento da bateria. Dizem que não cometeram ato ilícito e que não 

estão presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. Ora, o 
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produto foi adquirido no dia 04/02/2019, sendo nítido nos autos que o 

aparelho apresentou vicio de fabricação na sua bateria, pois conforme 

confesso na contestação houve um estufamento da bateria, razão pela 

qual o Autor faz jus a restituição do valor pago. Diante disto, estando o 

produto no prazo de garantia, deve ser aplicadas as sanções do artigo 18, 

e seus parágrafos, do CDC. Os problemas verificados no aparelho 

decorrem de vício de qualidade, que frustrou a expectativa do consumidor 

quanto à sua utilização, de maneira que merece vigência a legal 

prerrogativa de opção pela substituição do produto por outro da mesma 

espécie, em perfeitas condições de uso, ou a devolução do valor pago, 

consignada no artigo 18, § 1º, I e II, da Lei 8.072/90. Quanto aos danos 

morais, para se fazer jus à reparação não basta alegar prejuízos 

aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo 

sofrido pela parte. No caso dos autos, verifica-se que as provas 

produzidas pela Autora são rarefeitas nesse sentido, além de que os 

fatos alegados não ultrapassaram a esfera do mero dissabor diário a que 

todos estamos sujeitos. Em nenhum momento, a parte autora apresentou 

qualquer prova a demonstrar os prejuízos de natureza subjetiva. Isto 

posto, pelos fundamentos acima, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

reclamação para condenar as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento 

do valor de R$ 408,59 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e 

nove centavos) à Reclamante, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir 

do desembolso, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. 

Desde já, fica autorizado que as Reclamadas providenciem a coleta do 

aparelho, objeto da presente lide, com o Reclamante. Faço isso como 

forma de evitar enriquecimento ilícito. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Submeto, para fins de homologação, o presente projeto de 

sentença, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001914-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA GLORIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001914-98.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCA GLORIA DE 

MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos art. 38 da Lei n. 9099/95. A priori, 

devemos considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, 

dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, 

estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses 

apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. A Reclamada ajuizou a presenta ação em 

desfavor da Reclaamda, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos, pois jamais teria 

contratado com a fornecedora. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a mesma provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II da lei nº 

13.105/2015. Pois bem, no caso em comento, a Ré pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos além de telas sistêmicas, o áudio em que a 

Reclamante contrata o plano que alegava desconhecer (ID’s 29762889 e 

29763391). A Reclamante não apresentou impugnação aos autos. Sendo 

assim, diante de tão robusta prova, entendo que a empresa cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II da lei nº 

13.105/2015), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito 

por parte da Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Codex Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada e o débito negativado, não há se falar em indenização por dano 

moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Autora. Destaca-se que se a Reclamada não 

houvesse agido com o cuidado e diligências devidos na apresentação de 

toda a documentação que garantem o seu direito, certamente seria 

condenada em danos morais, causando um locupletamento indevido. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e ainda 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a Reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 155,11 (cento e cinquenta e cinco reais e 

onze centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do 

vencimento, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

data desta sentença, devidamente homologada. Submeto, para fins de 

homologação, o presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019778-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LUZIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-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: 

1019778-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANGELA LUZIA DA 

SILVA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 335, I do 

NCPC. É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte Reclamante 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, que não 

possui dívida alguma. Em contestação alega a Reclamada que a 

negativação ora discutida refere-se a dívida contraída junto a instituição 

demandada inerente a realização de compra das mercadorias para 

revenda. Apesar do não comparecimento do Reclamante em audiência de 

conciliação, julgo o processo da forma que ele se encontra, vez que a 

contestação já havia sido juntada aos autos, por equidade ao enunciado 

90 do FONAJE. O que se depreende do caso em tela é que houve 

negativação do nome da parte Reclamante relativa a dívida inadimplida, 

uma vez que a requerida comprova por meio de recibo de entrega das 

mercadorias a existência do vinculo jurídico e dos débitos. O autor negou 

o vinculo com a empresa requerida o que se demonstrou inverídico após a 

apresentação da defesa. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide 

permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes e 

efetivo débito; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Cabe registrar que o recibo (id n. 29156406) está 

devidamente assinado e com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com a assinatura nos documentos juntados pelo 

próprio Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário pericia 

por especialista da área grafotécnica. Assim, não há falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a parte 

reclamante pretende ser premiada com a condenação da parte reclamada 

em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé da parte 

reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé da parte reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, 

com objetivo de ser premiada com a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se aproveitando da 

gratuidade processual na primeira instância, litigando de má-fé, 

abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. A imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar os seus débitos e 

agora, após comprovado que está litigando de má-fé, tem a desfaçatez de 

simplesmente não comparecer a audiência de conciliação, com o objetivo 

de arquivamento dos autos por contumácia, uma vez que não apresentou 

qualquer justificativa para sua ausência. Ora, comprovado a existência do 

débito e a litigância de má-fé por parte da reclamante não há o que se falar 

em extinção do feito, vez que não justificou sua ausência no referido ato, 

devendo esta responder pelo ilícito processual, aplicando ao caso, por 

equidade, o disposto no Enunciado 90 do FONAJE. ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Restando claro que o débito inequivocamente existe, 

não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. 

Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou os débitos que detinha perante 

a parte reclamada, o que justificou o encaminhamento do seu nome aos 

cadastros de consumidores inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 

487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. 

Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012407-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE PETRONILIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012407-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GRACIELE PETRONILIA DA 

SILVA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Visto etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia 

a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo, bem como não 

reconhece legítima a relação contratual. Carreado com a petição inicial, a 

parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência 

do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado 

com a parte Requerente. Com a contestação a ré juntou “ficha de 

cadastro”, além, de histórico de pedidos. Ainda, a ré junta várias notas 

ficais dos produtos adquiridos em nome da autora. Sendo assim, diante de 

tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às 

argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Registra-se que a parte Requerida não pleiteou pedido 

contraposto. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto 

(objeto desta lide) corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da contestação. 
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Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Publique-se no PROJUDI. Intime-se. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000837-54.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Requerente Declaratória de inexistência de débito com Pedido de Danos 

Morais, que desconhece a negativação do valor de R$ 29,95 (vinte e nove 

reais e noventa e cinco centavos), pois não teria conhecimento do débito 

e sua origem, e que seria irregular a negativação do seu nome pela 

Reclamada nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A Reclamada contesta 

tempestivamente, e consigna que a Reclamante manteve relação jurídica, 

vez que o número de telefone supostamente lhe pertenceria, e que deve 

ser reconhecido como válido o débito. A parte Autora, apresentou a sua 

impugnação a contestação, rechaçando os pontos da contestação. Diante 

dos fatos e documentos apresentados na presente demanda, ainda que a 

Reclamada tenha alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas e relatório de 

chamadas, que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Um ponto interessante foi a inscrição no valor superior à 

fatura de vencimento em 17/11/2018 (ID 29699786). Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 

13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, 

para determinar o cancelamento da correlata inscrição aqui discutida junto 

as entidades de restrição ao crédito, bem como declarar a inexistência do 

débito aqui discutido, e ainda, condenar a Reclamada ao pagamento em 

favor da Reclamante na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de indenização por DANOS MORAIS, devidamente corrigidos pelo INPC e 

incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da 

data da homologação desta sentença (Súmula 362, STJ). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Paulo Eurico Marques 

Luz Juiz Leigo Processo nº. 1000837-54.2020.8.11.0002 Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007807-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA SOARES DE AZEVEDO (REU)

JORGE ARY DE AZEVEDO (REU)

ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito QUANTO A REQUERIDA 

REGINA SOARES DE AZEVEDO, INFORME NOVO ENDEREÇO E JUNTE A 

RESPETIVA GUIA DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. Posto que na 

petição de id.21380348 tão somente manifestou-se quanto aos demais 

requeridos e nada quanto a requerida supracitada. s VÁRZEA GRANDE, 

27 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 
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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: 1002547-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RIBEIRO JUNIOR (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 

2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009524-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES SILVA NETO (REU)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

manifestar-se nestes autos, informar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

correto número do CNPJ da parte autora para que esta serventia possa 

fazer a devida alteração tal como solicitado na petição de id. 17099107, 

devidamente já deferido na retro decisão de id. 30563168. Posto que, na 

referida petição de id. 17099107, fora tão somente informado um CNPJ 

composto de 13 dígitos, quando é necessário a informação de um CNPJ 

composto de 14 dígitos. Ou seja, no sistema PJE/MT, ao incluir o CNPJ 

60746948/0001-1 informado na petição de id. 17099107, dá-se como 

procedimento nulo, e, assim, acusa que ainda falta um número. No mais, 

observa-se que, nos documentos acostados nos autos e bem como em 

outras causas do Banco Bradesco S.A, todos são cadastrados, tal com o 

presente, com o seguinte CNPJ: 60.746948/0001-12. Assim, no prazo 

acima assinalado, aguarda a informação do correto CNPJ composto com 

14 dígitos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004502-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA (REU)

ADELSI MEDEIROS DA ROCHA (REU)

GRADIENTE CONSTRUCAO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça PARA O BAIRRO SETOR AREA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA 

- MT, 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, 27 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 
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resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008993-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL BIKE E MOTOS COM. DE BICICLETAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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, 27 de março de 

2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000017-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIMAR DE ALMEIDA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais Várzea Grande 17 

de agosto de 2017 PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004368-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA MANSKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004368-56.2017.8.11.0002 AUTOR: CAMILLA MANSKE RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

. 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato, c/c declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de 

tutela de urgência com natureza antecipada para exclusão do nome do 

Autor nos órgãos de crédito SPC/SERASA, promovida por CAMILA 

MANSKE, em face de BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, que 

celebrara contrato de financiamento junto à empresa ré, no valor de R$- 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para compra de um veiculo usado. 3. 

Alega que financiou metade do valor do veículo, avaliado de R$- 50.000,00 

(cinquenta mil reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas 

mensais de R$- 1.093,00 (hum mil, noventa e três reais). 4. Assevera que 

apesar dos inúmeros pagamentos realizados no ano de 2015 e janeiro de 

2016, totalizando o valor de R$- 13.116,00 (treze mil, cento e dezesseis 

reais) ficou impossibilitada de efetuar os pagamento das demais parcelas, 

o que a motivou devolver o veículo de forma amigável para o réu. 5. Alega 

que, mesmo ter pago várias prestações e ter devolvido o veículo ao 

banco, o requerido inscreveu o nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, o que vem lhe causando constrangimento e humilhação, 

vez que não consegue fazer negócio na praça em razão da inscrição. 6. 

Por esta razão, propôs a presente demanda para que, em caráter de tutela 

antecipada, seja determinada à parte requerida que proceda à exclusão 

de seu nome no cadastro de inadimplentes, e, no mérito, seja declarado 

inexistente o débito. 7. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. 

Decido. 8. Trata-se de Ação Revisional c/c Declaratória, com pedido de 

tutela de urgência com natureza antecipada para exclusão e/ou abstenção 

do nome da Autora nos órgãos de crédito SPC/SERASA, conforme 

relatório acima. 9. O autor, em sede de inicial, pugnou pela concessão da 

tutela de urgência para que seu nome seja excluído dos órgãos de 

proteção ao crédito. 10. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. 11. No caso dos autos, vejo que a autora não conseguiu 

demonstrar que a probabilidade do direito se faz presente. Em análise do 

termo de entrega amigável e confissão de dívida (id 8073593), item “2” 

verifica-se que o valor obtido com a venda será destinado para 

amortização do débito e que “caberá ao contratante acompanhar a venda 

e geração do saldo devedor, solicitando o envio de boleto de quitação do 

saldo remanescente no prazo de 16 dias após a venda, sob pena de ser 

inscrito nos órgãos de proteção do crédito” (item 5). 12. Assim, não 

prospera o pedido de tutela para retirar o nome da autora do banco de 

dados, com fundamento de que efetivou a entrega amigável do veículo ao 

requerido. 13. Neste esteio, diante da ausência simultânea da 

“probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários à concessão 

da tutela de urgência antecipada, indefiro o pedido liminar. 14. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação 

ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 15. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 16. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 26/09/2017, às 14h20min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 
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injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 17. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 18. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 19. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pelo Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

20. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da 

prova, em favor dos autores, por vislumbrar sua hipossuficiência em face 

da parte requerida. 21. Defiro o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98 do CPC. 22. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

(assinado eletronicamente) Alexandre Elias Filho Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001542-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDES MARIA DA SILVA BARROS (REU)

JOSE LOURENCO DE BARROS (REU)

E P ALVES DA SILVA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ160365-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16638-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO DE 

15(QUINZE) DIAS MANIFESTE-SE NOS AUTOS QUANTO A 

CONTESTAÇÃO DO REQUERIDO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003104-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARTULIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE Av. Castelo Branco, S/N - Água Limpa, Várzea Grande 

- MT, 78125-700 Telefone: (65) 36888400 TERMO DE AUDIÊNCIA NÚMERO 

DO PROCESSO: 1003104-04.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.000,00 ESPÉCIE: [BANCÁRIOS] CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) AUTOR: ARTULIANO DA SILVA Advogado: FABIANIE MARTINS 

MATTOS LIMOEIRO OAB: MT0008920A-B Endereço: desconhecido RÉU: 

BANCO PAN S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Número do 

processo – PJE: 1003104-04.2017.8.11.002 Requerente: ARTULIANO DA 

SILVA Requerido: BANCO PAN S.A Data e horário: 15 de agosto de 2017, 

às 15h00min. PRESENTES Requerente: Artuliano da Silva Advogado do (a) 

Requerente: Fabiane Martins Mattos – OAB 8920-B OCORRÊNCIAS Após 

as formalidades de estilo, realizado o pregão da Audiência de Conciliação, 

nos auto em epígrafe, foi certificada a ausência da parte requerida, de 

modo que esta audiência resultou infrutífera. DELIBERAÇÃO: Vistos. A 

advogada da parte requerente pleiteia a atualização do endereço do 

requerido para nova tentativa de citação: Av. Paulista, N° 1374, andar 12, 

Bairro Bela Vista – São Paulo/SP CEP 01310-100 Deste modo, redesigno a 

presente audiência para o dia 17/10/2017 às 15h00min, consignando no 

mandado a advertência de que “o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). Os presentes neste 

ato intimados. Às providências. Nada mais havendo, determinou o 

encerramento. Eu, Beatrice Loureiro de Moura, digitei e subscrevi. 16 de 

agosto de 2017. Assinado Digitalmente KLEITON JOAQUIM NERY 

LACERDA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000849-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOTTINO JUNIOR (REU)

 

Intimação cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono 

estes autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001741-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DIAS (EXECUTADO)

LJDIAS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS PROCESSO n. 1001741-16.2016.8.11.0002 Valor 

da causa: R$ 35.138,41 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

LJDIAS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP CNPJ: 

11.928.003/0001-06 Endereço: RUA SÃO JOÃO BATISTA, 14, (LOT JD N 

HORIZONTE), IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-376 Nome: 

JOAO DIAS CPF: 276.932.109-97 Endereço: RUA SÃO JOÃO BATISTA, 

14, (LOT JD N HORIZONTE), IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78130-376 FINALIDADE:EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

decorrido o prazo de 20 dias deste Edital de Citação, para, no prazo de 3 

(três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, 

caput, do CPC) no valor de R$ 35.138,41, sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios 

(art. 831, CPC), conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado; 2. Não sendo efetuado o pagamento no referido 

prazo, proceda-se o senhor Oficial de Justiça ao cumprimento do 

mandado de PENHORA de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade o executado (art. 829, §1º, do CPC). 3. Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á ARRESTAR tantos bens quanto 

se façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 

830 do CPC. conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: "Em 16/06/2014, as partes executadas firmaram 

perante a Exequente à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de 

Giro n. 8150037, no valor financiado de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil 

reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 

765,10(setecentos e cinco reais e dez centavos), com o primeiro 

vencimento em 15/09/2014 e o último vencimento em 15/08/2018. Ocorre 

que as partes executadas, encontram-se inadimplentes desde a 3ª 

prestação vencida em 15/11/2014, constituindo-se em mora perante o 
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Exequente, ocasionando o vencimento antecipado do pacto, restando, por 

decorrência lógica, indubitável a configuração da correlata inadimplência, 

uma vez que, não honraram com o pagamento da dívida.(...)Torna-se 

necessário clarificar que os encargos utilizados para o esboço da 

importância devida estão em plena conformidade com o que restou 

pactuado no contrato, que fora devidamente assinado pelas partes, que 

inquestionavelmente tiveram ciência prévia de suas obrigações, restando 

assim, injustificado o correlato inadimplemento. Apesar do intuito e das 

tentativas da Instituição exequente em receber a importância que lhe é 

devida, o êxito almejado não fora atingido ante a inércia das partes 

executadas, razão pela qual, a busca pelo pronunciamento do Poder 

Judiciário com o ajuizamento deste procedimento executório se qualificou 

como medida imperativa. Desta forma, a soma do débito R$ 35.138,41 

(trinta e cinco mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e um centavos), o 

que enseja a propositura da presente ação de execução.(...)Atribui à 

causa o valor de R$ 35.138,41 (trinta e cinco mil, cento e trinta e oito reais 

e quarenta e um centavos). Termos em que, Pede deferimento. Várzea 

Grande -MT, 22 de agosto de 2016. Dra. Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins, Advogada OAB/MT 13994-A" DECISÃO: "Vistos. ..1. Cuida-se de 

ação de execução de título extrajudicial, promovida pelo credor em 

desfavor do executado, pretendendo receber a quantia informada na 

inicial.2. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias 

(CPC, art. 829 e ss).3. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial 

de Justiça penhorar quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida.4. Não sendo encontrando o 

devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, 

art. 830).5. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da divida. (CPC, art. 827).6. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela 

metade.7. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) 

dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915).8. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828).9. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §§ 

do CPC.10. Intime-se.11. Às providências." DECISÃO: Vistos. 1. Com fulcro 

no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido de citação da 

parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as 

advertências legais.2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio 

curador especial ao requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante 

da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe 

o art. 72, II, do Código de Processo Civil.3. Posteriormente, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.4. Em caso 

de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê andamento ao 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito (Art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).5. Às providências." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O executado/devedor, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC), contado 

após o término do prazo 20 (vinte) dias deste edital 2. No mesmo prazo, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) deste valor, acrescido de custas e honorários de 

advogado, poderá o devedor requerer o pagamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916, CPC); 3. No caso de integral pagamento da dívida 

no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC); 4. Antes de adjudicados ou 

alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, 

pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC). 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). SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE REVELIA (ART. 

257, IV, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ, digitei. VÁRZEA GRANDE, 27 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) JOSELINE MARIA MARTINS DA 

CRUZ Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009036-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FRANCISCO FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GIM OAB - MT17647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009036-36.2018.8.11.0002; AUTOR(A): MOACIR FRANCISCO 

FIGUEIREDO REU: BANCO BRADESCO Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para as partes especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir. 2. Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000047-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000047-07.2019.8.11.0002; AUTOR(A): JOEL DA SILVA REU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. . 1. 

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 
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provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, 

conclusos. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000361-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO MODELO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000361-84.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: SUPERMERCADO MODELO LTDA Vistos. 1. Concedo o prazo de 

05 (cinco) dias para as partes especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002609-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002609-91.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

SA REQUERIDO: W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP Vistos. . 

1. Intimado a manifestar-se acerca do acordo realizado nos autos, o 

patrono do requerido quedou-se inerte. 2. Desta forma, HOMOLOGO o 

acordo identificado sob nº 4572585, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos e EXTINGO O FEITO em relação ao contrato nº 3490841, referente 

ao veículo Volswagen Amarok CD 4x4 SE, placa OBH-7349. 3. ANOTE-SE 

nos registros do feito o novo valor da causa, fixado em R$- 941.375,43 

(Novecentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e 

quarenta e três centavos). 4. No mais, permanecem os autos suspensos, 

conforme decisão descrita no ID. 3064841. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010179-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA SANTANA DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010179-60.2018.8.11.0002; AUTOR(A): JUVELINA SANTANA DA SILVA 

MORAES REU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. 1. Concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para as partes especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir. 2. Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005225-34.2019.8.11.0002

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:

NELMA RONDON DE ANUNCIACAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005225-34.2019.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: NELMA RONDON DE ANUNCIACAO Vistos. 1. Cumpra-se 

integralmente a sentença retro. 2 Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000168-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DE ASSUNCAO OZAKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000168-98.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: EVERTON DE ASSUNCAO OZAKI Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004900-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN MARCELO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004900-64.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JEAN 

MARCELO DE CAMPOS Vistos. 1. Trata-se de pedido do autor requerendo 

a citação via edital, tendo em vista a não localização da parte. 2. Pois bem. 

Em que pese as considerações do autor, verifico que não se esgotaram 

os meios necessários e indispensáveis para localização da parte. 3. 

Incumbe, pois, ao autor, empreender esforços na busca do atual endereço 

para a efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o prazo de 

05 (cinco) dias, para requerer o que entender necessário. 4. Em caso de 

inércia do patrono, intimem-se pessoalmente o autor para promover o 

andamento do feito, 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

(Código de Processo Civil, art. 485, §1 5. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004900-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN MARCELO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004900-64.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JEAN 

MARCELO DE CAMPOS Vistos. 1. Trata-se de pedido do autor requerendo 

a citação via edital, tendo em vista a não localização da parte. 2. Pois bem. 

Em que pese as considerações do autor, verifico que não se esgotaram 

os meios necessários e indispensáveis para localização da parte. 3. 

Incumbe, pois, ao autor, empreender esforços na busca do atual endereço 

para a efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o prazo de 

05 (cinco) dias, para requerer o que entender necessário. 4. Em caso de 

inércia do patrono, intimem-se pessoalmente o autor para promover o 

andamento do feito, 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

(Código de Processo Civil, art. 485, §1 5. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005236-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DRUMOND DE AMORIM LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005236-34.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JONATHAN DRUMOND DE AMORIM LACERDA Vistos. . 1. 

Trata-se de pedido do autor requerendo a desistência da ação em razão 

de acordo extrajudicial realizado entre as partes. 2. Todavia, verifico 

através do id. 11956436 que o presente feito já foi extinto, com 

indeferimento do pedido inicial. 3. Posto isso, dou por prejudicado o 

recurso de apelação apresentado pelo autor e determino o imediato 

arquivamento do feito com as baixas e anotações necessárias. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009198-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ADILSON LAUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009198-65.2017.8.11.0002; REQUERENTE: DANIEL ADILSON LAUSCH 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para as partes especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir. 2. Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002887-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA SILVA MARTINS SERIQUETI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 2 8 8 7 - 5 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUCAS DA 

SILVA MARTINS SERIQUETI Vistos. 1. Indefiro o pedido de sobrestamento 

do feito, considerando a ausência de previsão legal. 2. Assim, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para o autor cumprir a determinação lançada no 

ID 29103778. 3. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para, em igual prazo, manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, 

do Código de Processo Civil. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005385-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ARRUDA RIOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005385-93.2018.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELAINE 

ARRUDA RIOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO PAN Vistos. . 1. 
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Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, 

conclusos. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003537-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABELVAL LUIZ GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003537-71.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ABELVAL LUIZ GOMES DA 

SILVA REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. . 1. 

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, 

conclusos. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011335-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1011335-83.2018.8.11.0002; AUTOR(A): MARCOS ANTONIO DE PINHO 

REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. . 1. Concedo o prazo de 

05 (cinco) dias para as partes especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000524-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDESON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 0 5 2 4 - 9 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALDESON 

MARTINS DE OLIVEIRA Vistos. 1. Indefiro o pedido de sobrestamento do 

feito, considerando a ausência de previsão legal. 2. Assim, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para o autor cumprir a determinação lançada no 

ID 28866363. 3. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para, em igual prazo, manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, 

do Código de Processo Civil. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008553-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.P. KAMPHORST COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

LUIS KAMPHORST (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BISPO DA COSTA OAB - MT22982/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008553-40.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: L.P. KAMPHORST COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

EMBALAGENS LTDA - ME, LUIS KAMPHORST Vistos. . 1. Considerando o 

pedido do exequente relatando a necessidade de verificação de eventual 

débito ainda pendentes nos autos, que dar-se-á somente após a 

expedição do alvará judicial, defiro o pedido de dilação do prazo por 30 

(trinta) dias, a fim de que possa se manifestar nos autos, ficando desde já 

advertido de que, ultrapassado este prazo presumir-se-á como quitada a 

dívida aqui discutida. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009118-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JOAQUIM DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009118-04.2017.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ITAU 

UNIBANCO S/A ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SILVIO JOAQUIM DE 

SOUZA Vistos. 1. Cumpra-se integralmente a sentença retro. 2. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004902-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A A MONTEIRO DA COSTA - ME (EXECUTADO)

SIVORI D ABADIA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004902-34.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: M A A MONTEIRO DA COSTA - ME, SIVORI D ABADIA 

ALVES Vistos. 1. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o autor 

manifestar nos autos, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito. 2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

pessoalmente o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar seu 

interesse no prosseguimento, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, §1º do CPC. 3. Às providências. ... 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 
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de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003513-09.2019.8.11.0002

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:

JEFFERSON DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003513-09.2019.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JEFFERSON DO NASCIMENTO Vistos. 1. Em que pese a 

manifestação da autora, verifico que não foi inserida nenhuma restrição 

por este juízo através do sistema RENAJUD, motivo pelo qual deixo de 

acolher o pedido retro. 2. No mais, considerando a desistência 

homologada nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas de estilo. 3. 

Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009110-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALLES DANTAS ROMAO (EXECUTADO)

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009110-90.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA, THALLES 

DANTAS ROMAO Vistos. 1. Postergo análise do pedido de ID. 22006648, 

para após nova tentativa de citação. 2. No mais, acolho o pedido retro 

para citação dos executados, na forma pugnada, devendo ser realizada 

no endereço constante em ID. 29296455. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008561-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VELOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008561-80.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: JOSE CARLOS VELOSO Vistos. 1. 

Acolho o pedido retro para citação do executado, na forma pugnada, 

devendo ser realizada no endereço constante nos autos. 2. Expeça-se o 

necessário. 3. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003656-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PARADA OBRIGATORIA II LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003656-66.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SUPERMERCADO PARADA OBRIGATORIA II LTDA - ME 

Vistos. 1. Trata-se de pedido do autor requerendo a citação via edital, 

tendo em vista a não localização da parte. 2. Pois bem. Em que pese as 

considerações do autor, verifico que não se esgotaram os meios 

necessários e indispensáveis para localização da parte. 3. Incumbe, pois, 

ao autor, empreender esforços na busca do atual endereço para a 

efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o prazo de 05 

(cinco) dias, para requerer o que entender necessário. 4. Em caso de 

inércia do patrono, intimem-se pessoalmente o autor para promover o 

andamento do feito, 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

(Código de Processo Civil, art. 485, §1º). 5. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004439-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE BATISTA DE FREITAS DA SILVA (REU)

ANDREIA BARATELA RODRIGUES (REU)

MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

DANILO BATISTA DA SILVA (REU)

LINCOLN ALVARES DA SILVA (REU)

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004439-24.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, DANILO BATISTA DA 

SILVA, LINCOLN ALVARES DA SILVA, APARECIDO FRANCISCO DA 

SILVA, ROSEMEIRE BATISTA DE FREITAS DA SILVA, ANDREIA 

BARATELA RODRIGUES Vistos. 1. Acolho o pedido retro. 2. Expeça-se o 

necessário. 3. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000977-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRISERRA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

FLAVIO PEREIRA (EXECUTADO)

LUCIANO SILVA ROSA (EXECUTADO)

CARLOS DE SOUSA ROSA NETO (EXECUTADO)

DIJEVERSON SOARES PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000977-93.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: AGRISERRA PECAS E IMPLEMENTOS 

LTDA - ME, DIJEVERSON SOARES PINTO, LUCIANO SILVA ROSA, 

CARLOS DE SOUSA ROSA NETO, FLAVIO PEREIRA Vistos. 1. Acolho o 

pedido retro. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1005237-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE LELLIS SANTI (EXECUTADO)

LAERCIO SANTI (EXECUTADO)

VITO RUSSO (EXECUTADO)

VALENTINA RUSSO (EXECUTADO)

ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005237-19.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, VALENTINA 

RUSSO, VITO RUSSO, LAERCIO SANTI, SIMONE LELLIS SANTI Vistos. 1. 

Acolho o pedido retro para citação dos executados, na forma pugnada, 

devendo ser realizada no endereço constante nos autos. 2. Expeça-se o 

necessário. 3. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002172-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MORAES DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002172-45.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: NILSON MORAES DE AGUIAR Vistos. 1. Acolho o pedido 

retro para citação do requerido, na forma pugnada, devendo ser realizada 

no endereço constante nos autos. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às 

providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009775-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINO MORAES NUNES - ME (REU)

GINO MORAES NUNES (REU)

ARIELE MONIQUE MARTINS (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009775-09.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

GINO MORAES NUNES - ME, GINO MORAES NUNES, ARIELE MONIQUE 

MARTINS Vistos. 1. Intimem-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe novo endereço dos requeridos para tentativa de citação 

pessoal. 2. Após, expeça-se o necessário. 3. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000183-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO AMARTE DUARTE (EXECUTADO)

A AMARTE DUARTE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000183-09.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: A AMARTE DUARTE - ME, ALFREDO AMARTE DUARTE 

Vistos. 1. Expeça-se mandado de citação pessoal do executado 

informado no ID. 22081958, e, se, por 2 duas vezes, o oficial de justiça 

houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 

encontrar, deverá, HAVENDO SUSPEITA DE OCULTAÇÃO, intimar 

qualquer pessoa da família, ou , em sua falta, qualquer vizinho de que, no 

dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar – 

(Art. 252 do Código de Processo Civil). 2. Em caso de citação por hora 

certa, atente-se a secretaria para a expedição de carta, telegrama ou 

correspondência eletrônica para cientificação do executado, nos termos 

do art. 254 do Código de Processo Civil. 3. Às providências. ... (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000849-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOTTINO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000849-10.2016.8.11.0002; AUTOR(A): COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REU: JOAO BOTTINO JUNIOR Vistos. 1. Intime-se o 

devedor, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for 

possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento voluntário da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC. 2. Advirta o devedor 

de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, querendo, 

nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525). 3. Não havendo o 

pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os registros do feito para 

“cumprimento de sentença” alterando-se os polos da ação, se for o caso, 

intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha 

com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e honorários advocatícios 

acima descritos. 4. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000849-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOTTINO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000849-10.2016.8.11.0002; AUTOR(A): COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REU: JOAO BOTTINO JUNIOR Vistos. 1. Intime-se o 

devedor, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for 

possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento voluntário da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 
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10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC. 2. Advirta o devedor 

de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, querendo, 

nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525). 3. Não havendo o 

pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os registros do feito para 

“cumprimento de sentença” alterando-se os polos da ação, se for o caso, 

intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha 

com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e honorários advocatícios 

acima descritos. 4. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000849-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOTTINO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000849-10.2016.8.11.0002; AUTOR(A): COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REU: JOAO BOTTINO JUNIOR Vistos. 1. Intime-se o 

devedor, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for 

possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento voluntário da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC. 2. Advirta o devedor 

de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, querendo, 

nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525). 3. Não havendo o 

pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os registros do feito para 

“cumprimento de sentença” alterando-se os polos da ação, se for o caso, 

intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha 

com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e honorários advocatícios 

acima descritos. 4. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001901-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ABDIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001901-07.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

EXECUTADO: ROGERIO ABDIAS DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial, em que o exequente peticionou, 

requerendo a suspensão da carteira de motorista do executado, bem 

como o cancelamento dos cartões de crédito, fundamentando seu pedido 

no artigo 139, IV, do CPC. 2. Pois bem. O artigo 139, IV, do CPC, 

estabelece que o juiz poderá determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme 

as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;” 3. Todavia, não 

se pode interpretar o referido artigo de forma ilimitada, vez que na 

aplicação da norma, é dever do magistrado analisar os valores e regras 

fundamentais da Constituição Federal, nos termos do art. 1º do NCPC. 4. 

Nesse contexto, não há como permitir a restrição da liberdade do 

executado, já que, exceto nos casos de devedor de alimentos, não há 

qualquer previsão legal expressa que autorize o cerceamento de liberdade 

do devedor, para o caso de inadimplência de obrigação civil. 5. Tal medida 

poderia violar o direito de locomoção, assegurado pela Constituição 

Federal/88: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XV - é 

livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo 

qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair 

com seus bens;” 6. De igual forma, o cancelamento do cartão de crédito 

não traria efetividade para a execução, pois não se trata de medida 

destinada à expropriação de bens para satisfação da dívida, vez que a 

utilização desse meio de pagamento não pressupõe disponibilidade 

financeira. 7. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de 

título extrajudicial. Pretensão de determinar o bloqueio do passaporte do 

executado, a suspensão de sua CNH e o cancelamento de seus cartões 

de crédito. INADMISSIBILIDADE: O art. 789 do CPC/2015 estabelece que o 

devedor responde com seus bens presentes e futuros para o 

cumprimento de suas obrigações. Suspensão da CNH e apreensão do 

passaporte que poderiam violar o direito de locomoção constitucionalmente 

assegurado. Cancelamento do cartão de crédito que não traria efetividade 

ao processo. Medidas que não guardam correspondência com os 

princípios da execução. Decisão mantida. (TJSP – Agr n. 

2037572-63.2017.8.26.0000, 37ª Câmara de Direito Privado, Relator: Des. 

Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 11/04/2017, Publicação no 

DJe: 17/04/2017)”. 8. Ademais, não se pode perder de vista o Princípio da 

Menor Onerosidade da Execução, que defende que “quando por vários 

meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se 

faça pelo modo menos gravoso para o executado” – (CPC, artigo 805). 9. 

Por estas razões, INDEFIRO o pedido do exequente para a suspensão da 

carteira de motorista do executado, bem como o cancelamento dos 

cartões de crédito. 10. Na sequencia, concedo o prazo de 05 (cinco) dias 

para o exequente manifestar nos autos, requerendo o que entender 

necessário para o prosseguimento do feito. 11. Em caso de inércia, 

intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 12. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003200-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA AUGUSTA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003200-14.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUZIA AUGUSTA DE MORAES 

Vistos. 1. Indefiro o pedido de dilação do prazo, considerando a ausência 

de previsão legal. 2. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

autor cumprir a determinação lançada no ID 30283082. 3. Em caso de 

inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor para, em igual 

prazo, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485, do Código de Processo Civil. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006728-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006728-56.2020.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: MARIA DE LOURDES DA SILVA RIBEIRO Vistos. 1. Indefiro o 

pedido de suspensão, considerando a ausência de previsão legal. 2. 

Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor cumprir a 

determinação lançada no ID 30501956. 3. Em caso de inércia de seu 

patrono, intime-se pessoalmente o autor para, em igual prazo, manifestar 

seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485, do Código de Processo Civil. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006622-65.2018.8.11.0002

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))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON LUIZ ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006622-65.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ELTON 

LUIZ ROCHA Vistos. 1. Certifique-se a tempestividade da contestação. 2. 

Se tempestiva, concedo a parte autora, o prazo de 5 (cinco) dias, para, 

querendo, impugnar a contestação, bem como, manifestar sobre a 

reconvenção apresentada pelo requerido. 3. Às providências. ... 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006370-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DE OLIVEIRA CARDOSO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006370-62.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JEFFERSON DE OLIVEIRA CARDOSO 

SILVA Vistos. . 1. Trata-se de pedido do autor requerendo a desistência 

da ação em razão de acordo realizado extrajudicialmente com a requerida. 

2. Todavia, ao compulsar os autos, verifiquei que o feito já fora extinto 

com o indeferimento do pedido inicial. 3. Desta feita, dou por prejudicado o 

recurso de apelação do autor e determino o imediato arquivamento do 

feito, com as baixas e anotações necessárias. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007593-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIL DIAS DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007593-50.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ARENIL DIAS DE SOUZA SILVA 

REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. . 

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, 

conclusos. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011391-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO OAB - SP0104920A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 1 1 3 9 1 - 1 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  T R A D I C A O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: ALESSANDRO 

VIEIRA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 

3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação 

Extrajudicial, verifico que fora remetida para endereço diverso daquele 

indicado no contrato e assinada por pessoa estranha aos autos, de modo 

que a mora não ficou devidamente comprovada nos autos (ID’s 17761631 

e 17761632). 4. Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO – MOTIVO DE 

ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO POR EDITAL – 

IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – 

RECURSO PROVIDO.A notificação válida do devedor para os fins de sua 

constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da 

liminar de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado 

nos autos. (CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 

06/11/2018). 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito (art. 485, do CPC). 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011025-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO FORMULA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1011025-77.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

AUTO POSTO FORMULA LTDA - ME Vistos. 1. Expeça-se mandado de 

citação pessoal do executado, e, se, por 2 duas vezes, o oficial de justiça 

houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 

encontrar, deverá, HAVENDO SUSPEITA DE OCULTAÇÃO, intimar 

qualquer pessoa da família, ou , em sua falta, qualquer vizinho de que, no 

dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar – 

(Art. 252 do Código de Processo Civil). 2. Em caso de citação por hora 

certa, atente-se a secretaria para a expedição de carta, telegrama ou 

correspondência eletrônica para cientificação do executado, nos termos 

do art. 254 do Código de Processo Civil. 3. Às providências. ... (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007483-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY CARDOSO MACHADO (EXECUTADO)

PHABLO ANTONIO DE JESUS PEREIRA (EXECUTADO)

COMERCIAL DE ALIMENTOS BANANAS BAIANA LTDA (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007483-80.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS BANANAS BAIANA LTDA, 

ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO, PHABLO ANTONIO DE JESUS 

PEREIRA, WESLEY CARDOSO MACHADO Vistos. 1. Citem-se os 

devedores para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo 

encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005284-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005284-90.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: VERA LUCIA DOS SANTOS Vistos. 1. Considerando que a 

presente demanda é embasada em documento que representa título 

executivo à luz da legislação processual vigente, bem como, não foi a 

parte requerida citada, DEFIRO o pedido retro quanto à conversão em 

Execução de Título Extrajudicial. 2. Alterem-se os dados constantes dos 

autos. 3. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias 

(CPC, art. 829). 4. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor. Oficial de 

Justiça penhorar de imediato quantos bens bastem para o pagamento do 

principal atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se os devedores, em seguida. 5. Não sendo encontrando o 

devedor, deverão ser-lhe arrestados tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução (CPC, art. 830). 6. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 

827) e, para o caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1°). 7. Consigne-se, que o prazo de 

embargos é de 15 dias e fluirá a partir da juntada nos autos no mandado 

de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 8. 

Consigne-se ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o 

executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês. (CPC, art. 916). 9. Às providências. ... (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010649-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR SOUZA RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010649-91.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: HIGOR 

SOUZA RODRIGUES Vistos. 1. Acolho o pedido retro e determino a 

expedição de Carta Precatória no endereço informado pelo autor. 2. 

Expeça-se o necessário. 3. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006412-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA APARECIDA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006412-14.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ROSANA 

APARECIDA ALVES Vistos. 1 Concedo à cessionária OMNI S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, o prazo de 05 (cinco) dias, para juntar 

aos autos a relação de créditos cedidos em seu favor, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido, bem como 

o contrato social, de modo a comprovar sua atividade / objeto 

desenvolvido pela empresa. 2. Às providências. ... (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007343-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007343-51.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA Vistos. 1. Acolho o 

pedido retro. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004936-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004936-67.2020.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: BRUNO CESAR DA 

COSTA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001970-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MARTINS DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001970-05.2018.8.11.0002; AUTOR(A): CNF - ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS NACIONAL LTDA. REU: APARECIDO MARTINS DE SOUZA 

Vistos. . 1. Ao autor pra impugnação dos embargos monitórios no prazo 

de 15 (quinze) dias. 2. Após, concluso para julgamento. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1020120-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO JUNIOR DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020120-97.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MARIO JUNIOR DE ALMEIDA Vistos. 1. Cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, 

art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de 

Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do 

principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 

831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002740-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS GALVAO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002740-66.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EXECUTADO: DOUGLAS GALVAO DE 

LIMA Vistos. 1. Concedo à cessionária OMNI S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, o prazo de 05 (cinco) dias, para juntar 

aos autos a relação de créditos cedidos em seu favor, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido, bem como 

o contrato social, de modo a comprovar sua atividade / objeto 

desenvolvido pela empresa para proceder com a substituição processual, 

conforme pleiteado nos autos (ID. 22714002). 2. Diante do exposto, 

postergo análise do pedido de ID. 25566474, visto que a Instituição 
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Financeira, no momento, não representa o polo ativo da ação. 3. Às 

providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002317-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ANTONIO DAMIAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002317-38.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SERGIO ANTONIO DAMIAN Vistos. 1. Trata-se de pedido do 

autor requerendo a citação via edital, tendo em vista a não localização da 

parte. 2. Pois bem. Em que pese as considerações do autor, verifico que 

não se esgotaram os meios necessários e indispensáveis para 

localização da parte. 3. Incumbe, pois, ao autor, empreender esforços na 

busca do atual endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, 

concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender 

necessário. 4. Em caso de inércia do patrono, intimem-se pessoalmente o 

autor para promover o andamento do feito, 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento (Código de Processo Civil, art. 485, §1º). 5. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011084-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO (REU)

VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AECIO GUERINO DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT19707/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1011084-65.2018.8.11.0002; AUTOR(A): COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REU: VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS 

LTDA - ME, VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO Vistos. 1. Concedo a parte 

autora, o prazo de 15 (quinze) dias, para que, querendo, apresente sua 

impugnação à contestação. 2. Decorrido o prazo, com ou sem respostas 

nos autos, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir. 3. Às 

providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012985-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1012985-34.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Vistos. 

1. BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a ação de busca e apreensão na Comarca de Cuiabá – MT, em 

desfavor de ESCAVASUL TERRAPLANAGEM LTDA, qualificado nos 

autos, efetuando, neste Juízo, o pedido para que seja determinado o 

cumprimento da decisão proferida naquela Comarca, a qual determinou à 

busca e apreensão dos veículos constantes nos autos. 2. Quanto ao 

procedimento, vale ressaltar o Decreto Lei 911/69 possibilitou ao credor 

fiduciário requerer a Busca e Apreensão do veículo diretamente ao juízo 

da comarca onde o mesmo foi localizado, sempre que o bem estiver em 

comarca distinta daquela da tramitação da ação, a fim de facilitar o 

cumprimento da decisão, conforme se depreende do artigo 3º, §12, do 

Decreto-Lei 911/69. 3. Todavia, no caso em comento, o processo está 

tramitando no Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá – MT, Comarca, esta, definida como contígua se 

relacionada à Comarca de Várzea Grande - MT. 4. Nesses casos, os atos 

judiciais serão cumpridos sem a necessidade de Carta Precatória, em 

razão da proximidade e facilidade de tráfego. É o que prevê o Provimento 

n. 021/2012/CM, que dispõe sobre as comarcas consideradas contíguas: 

“Art. 2º. Nas comarcas especificadas acima, os atos judiciais serão 

cumpridos sem necessidade de expedição de carta precatória(...)” 5. 

Assim, considerando que o juízo de origem já analisara a liminar, conforme 

consta nos autos, não cabe a este juízo pronunciar-se a respeito de seu 

cumprimento. 6. Dessa forma, arquive-se este procedimento, com as 

baixas de estilo. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003104-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARTULIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003104-04.2017.8.11.0002; AUTOR(A): ARTULIANO DA SILVA REU: 

BANCO PAN Vistos. . 1. Cuida-se de pedido do requerido informando que 

as partes transigiram extrajudicialmente no tocante ao contrato objeto da 

presente ação. 2. Assim, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias 

para que manifeste-se sobre o pedido. 3. Em caso de discordância, 

concedo ao requerido o mesmo prazo, sucessivo, para comprovar que o 

acordo realizado entre as partes tem como objeto o contrato aqui 

discutido. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002091-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA PEREIRA NETA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002091-33.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JOANA PEREIRA NETA Vistos. 1. 

Acolho o pedido retro para citação da requerida, na forma pugnada, 

devendo ser realizada no endereço constante nos autos. 2. Expeça-se o 

necessário. 3. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1008266-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIDE DANILA LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008266-43.2018.8.11.0002; AUTOR(A): EDNEIDE DANILA LOPES DOS 

SANTOS REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta 

nos autos, conclusos. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000212-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECSANDRO BAU (EXECUTADO)

KELLEN LISIANE SCRAMOSIN (EXECUTADO)

SERGIO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

LOINIR BAU (EXECUTADO)

VILMA FATIMA BAU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000212-25.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: SERGIO DA SILVEIRA, LOINIR BAU, VILMA FATIMA BAU, 

ALECSANDRO BAU, KELLEN LISIANE SCRAMOSIN Vistos. 1. Acolho o 

pedido retro para citação dos executados, na forma pugnada, devendo 

ser realizada no endereço constante nos autos. 2. Expeça-se o 

necessário. 3. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001052-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU DANTAS TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001052-30.2020.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: TADEU DANTAS TORRES Vistos. 1. Indefiro o pedido de 

suspensão dos autos, considerando a ausência de previsão legal. 2. 

Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor cumprir a 

determinação lançada no ID 28882106, comprovando a mora do requerido 

bem como, o recolhimento das custas processuais. 3. Em caso de inércia 

de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor para, em igual prazo, 

manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485, do Código de Processo Civil. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004214-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEIDE APARECIDA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004214-04.2018.8.11.0002; AUTOR(A): JOCINEIDE APARECIDA MACIEL 

REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. . 1. Intime-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

aos autos o Termo de Cessão, bem como a relação de créditos cedidos 

em favor da cessionária, no intuito de demonstrar sua titularidade do 

crédito em relação ao autor. 2. Sem prejuízo do acima determino, concedo 

o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir. 3. Com a resposta nos autos, conclusos. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003565-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIL GONCALVES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003565-73.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: ADEMIL GONCALVES DE QUEIROZ 

Vistos. 1. Acolho o petitório de Id. 22171012 para citação dos executados, 

na forma pugnada, devendo ser realizada no endereço constante nos 

autos. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às providências. ... (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007120-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SABINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (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))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007120-44.2018.8.11.0041; AUTOR(A): ANA MARIA SABINO REU: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as 

partes especificarem as provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a 

resposta nos autos, conclusos. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007580-51.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS PAES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007580-51.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ELVIS PAES DE ARRUDA REU: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. 1. 

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, 

conclusos. 3. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009440-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE PAULO TENUTES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009440-87.2018.8.11.0002; REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: HENRIQUE PAULO TENUTES DA 

SILVA Vistos. . 1. Considerando que o feito já foi devidamente extinto sem 

resolução do mérito, determino deixo de acolher o pedido de homologação 

do acordo postulado pelo autor e determino a imediata remessa dos autos 

ao arquivo com as baixas necessárias. 2. Às providência. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005424-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO CAMPOS DA SILVA (EXECUTADO)

JOMAR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005424-90.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: AUGUSTO MARIO 

CAMPOS DA SILVA, JOMAR DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de pedido da 

exequente pleiteando o deferimento da citação via edital do executado 

AUGUSTO MARIO CAMPOS DA SILVA, bem como a certificação de 

decurso de prazo do executado JOMAR DA SILVA. 2. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que apesar do AR ter sido encaminhado 

no endereço do executado JOMAR DA SILVA, verifico que fora assinado 

por pessoa diversa dos autos (id. 17321538), não podendo-se afirmar que 

houve a citação válida da requerida. 3. Dessa forma, deixo de acolher o 

pedido para que seja certificado o decurso de prazo do executado e 

concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste nos autos no 

intuito de efetivar a citação pessoal da parte. 4. Em caso de inércia de seu 

patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485, §1º do Novo Código de Processo Civil. 5. No tocante ao pedido de 

citação via edital, postergo sua análise para após a manifestação do 

exequente. 6. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006212-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADJUNIOR SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 6 2 1 2 - 4 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADJUNIOR 

SOARES DE SOUZA Vistos. 1. Expeça-se mandado de citação pessoal do 

executado, e, se, por 2 duas vezes, o oficial de justiça houver procurado 

o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, 

HAVENDO SUSPEITA DE OCULTAÇÃO, intimar qualquer pessoa da família, 

ou , em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação na hora que designar – (Art. 252 do Código de 

Processo Civil). 2. Em caso de citação por hora certa, atente-se a 

secretaria para a expedição de carta, telegrama ou correspondência 

eletrônica para cientificação do executado, nos termos do art. 254 do 

Código de Processo Civil. 3. No tocante ao pedido ordem de arrombamento 

e reforço policial, é possível quando restar evidenciada a resistência da 

parte ré em cumprir a ordem constante do mandado, em analogia ao artigo 

846 do CPC. 4. No caso em tela, não vislumbro, pela certidão que aporta 

aos autos, que houve resistência à ordem judicial, sendo a ordem de 

arrombamento medida extrema e seu deferimento é possível quanto ficar 

devidamente caracterizado que a parte tenha obstacularizado o 

cumprimento da ordem, o que, não é o caso dos autos. 5. Nesse sentido: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE 

ARROMBAMENTO. Ausente a resistência por parte do devedor, 

injustificado o pedido de arrombamento do bem, que somente poderá ser 

autorizado na hipótese de descumprimento da ordem judicial. V.V 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - PURGA 

DA MORA - POSSIBILIDADE - VALOR RELATIVO ÀS PARCELAS 

VENCIDAS ATÉ A DATA DO DEPÓSITO - ORDEM DE ARROMBAMENTO - 

POSSIBILIDADE. A expressão "dívida pendente" refere-se, pois, apenas 

ao depósito das parcelas vencidas e as que se vencerem no curso da 

demanda. Assim, mostra-se possível a purga da mora pelo 

devedor-fiduciário, com o depósito, apenas, das parcelas vencidas e 

aquelas que vierem a vencer no curso da lide. Se necessário os oficiais 

de justiça deverão cumprir a ordem de arrombamento, para a apreensão 

do bem. (TJ-MG - AI: 10231130391940001 MG, Relator: Newton Teixeira 

Carvalho, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª C MARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014) 6. Além do mais, o item 2.15.7 da 

CGGJ é bastante claro quando determina seja lavrado o auto relativo à 

obstrução, com assinatura de duas testemunhas, fazendo-se conclusos 

os autos com a respectiva certidão para fins de análise pelo magistrado. 

7. Assim, considerando que não se encontram presentes, pelo menos por 

ora, os requisitos para a ordem de arrombamento, deixo de acolhê-lo. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011385-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO RANGEL SOARES (EXECUTADO)

J. DE LARA PINTO JUNIOR EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1011385-12.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: J. DE LARA PINTO JUNIOR EIRELI - ME, HELIO RANGEL 

SOARES Vistos. 1. Acolho o pedido retro para expedição de Carta 

Precatória no endereço informado nos autos. 2. Expeça-se o necessário. 

3. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003639-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA LETICIA MATSUOKA ARRABAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 3 6 3 9 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PAULA LETICIA 

MATSUOKA ARRABAL Vistos. 1. Expeça-se mandado de citação pessoal 

do executado, e, se, por 2 duas vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, HAVENDO SUSPEITA DE OCULTAÇÃO, intimar qualquer pessoa 

da família, ou , em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, 

voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar – (Art. 252 do 

Código de Processo Civil). 2. Em caso de citação por hora certa, atente-se 

a secretaria para a expedição de carta, telegrama ou correspondência 

eletrônica para cientificação do executado, nos termos do art. 254 do 

Código de Processo Civil. 3. No tocante ao pedido ordem de arrombamento 

e reforço policial, é possível quando restar evidenciada a resistência da 

parte ré em cumprir a ordem constante do mandado, em analogia ao artigo 

846 do CPC. 4. No caso em tela, não vislumbro, pela certidão que aporta 

aos autos, que houve resistência à ordem judicial, sendo a ordem de 

arrombamento medida extrema e seu deferimento é possível quanto ficar 

devidamente caracterizado que a parte tenha obstacularizado o 

cumprimento da ordem, o que, não é o caso dos autos. 5. Nesse sentido: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE 

ARROMBAMENTO. Ausente a resistência por parte do devedor, 

injustificado o pedido de arrombamento do bem, que somente poderá ser 

autorizado na hipótese de descumprimento da ordem judicial. V.V 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - PURGA 

DA MORA - POSSIBILIDADE - VALOR RELATIVO ÀS PARCELAS 

VENCIDAS ATÉ A DATA DO DEPÓSITO - ORDEM DE ARROMBAMENTO - 

POSSIBILIDADE. A expressão "dívida pendente" refere-se, pois, apenas 

ao depósito das parcelas vencidas e as que se vencerem no curso da 

demanda. Assim, mostra-se possível a purga da mora pelo 

devedor-fiduciário, com o depósito, apenas, das parcelas vencidas e 

aquelas que vierem a vencer no curso da lide. Se necessário os oficiais 

de justiça deverão cumprir a ordem de arrombamento, para a apreensão 

do bem. (TJ-MG - AI: 10231130391940001 MG, Relator: Newton Teixeira 

Carvalho, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª C MARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014) 6. Além do mais, o item 2.15.7 da 

CGGJ é bastante claro quando determina seja lavrado o auto relativo à 

obstrução, com assinatura de duas testemunhas, fazendo-se conclusos 

os autos com a respectiva certidão para fins de análise pelo magistrado. 

7. Assim, considerando que não se encontram presentes, pelo menos por 

ora, os requisitos para a ordem de arrombamento, deixo de acolhê-lo. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005228-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILSON AMORIM DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005228-23.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ODILSON AMORIM DA SILVA Vistos. 

. 1. Considerando que o presente feito já fora extinto, em razão da não 

comprovação da mora do devedor, o que levou ao indeferimento da inicial, 

deixo de acolher o pedido de homologação do acordo realizado entre as 

partes. 2. Desta feita, remeta-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008237-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON WAGNNER NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008237-27.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ELTON WAGNNER NEVES Vistos. . 1. Cuida-se de ação de 

Busca e Apreensão em que as partes, em petitório lançado nos autos, 

informaram a realização de acordo extrajudicial, pugnando pela sua 

homologação e suspensão do feito até o cumprimento da avença. 2. 

Assim, HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos e 

suspendo o feito até o cumprimento da obrigação ou manifestação das 

partes, na forma do art. 313, II, do Código de Processo Civil. 3. Decorrido o 

prazo estabelecido no acordo, manifeste o autor se houve integral 

cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009364-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIANE MARIA FLECK RODRIGUES (EXECUTADO)

HIGOR SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009364-63.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A 

EXECUTADO: SETE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME, HIGOR SOUZA 

RODRIGUES, ELIANE MARIA FLECK RODRIGUES Vistos. . 1. Cuida-se de 

Ação de Execução em que as partes, em petitório lançado nos autos, 

informaram a realização de acordo extrajudicial, pugnando pela sua 

homologação e suspensão do feito até o cumprimento da avença. 2. 

Assim, HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos e 

suspendo o feito até o cumprimento da obrigação, em 26/02/2025, ou 

manifestação das partes, na forma dos arts. 921, I, c/c 313, II, do Código 

de Processo Civil. 3. Decorrido o prazo estabelecido no acordo, manifeste 

o autor se houve integral cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010867-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALBUQUERQUE DA CUNHA (REU)

UP STORE GESTAO DE MODA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010867-22.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: UP 

STORE GESTAO DE MODA LTDA - EPP, FERNANDA ALBUQUERQUE DA 

CUNHA Vistos. . 1. Cuida-se de Ação Monitória em que as partes, em 

petitório lançado nos autos, informaram a realização de acordo 

extrajudicial, pugnando pela sua homologação e suspensão do feito até o 

cumprimento da avença. 2. Assim, HOMOLOGO-O para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e suspendo o feito até o cumprimento da 

obrigação, em 12/03/2022, ou manifestação das partes, na forma do art. 

313, II, do Código de Processo Civil. 3. Decorrido o prazo estabelecido no 

acordo, manifeste o autor se houve integral cumprimento, no prazo de 05 

(cinco) dias. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011390-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO OAB - SP0104920A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELI MINAS NOVAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 1 1 3 9 0 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  T R A D I C A O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: CELI MINAS 

NOVAS Vistos. . 1. Compulsando os autos, verifico que o presente feito 

sequer fora recebido por este juízo, haja a vista que o autor, logo após a 

distribuição do feito, aportou aos autos informações de que as partes 

teriam realizado acordo para atualização do débito. 2. Não obstante a isso, 

o autor fez a juntada do acordo, todavia, sem a assinatura da parte 

adversa, e, na sequência em outro pedido, postulou pela suspensão do 

feito pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias. 3. Pois bem. Conforme é 

sabido, a suspensão em ações de conhecimento só é possível com o 

consentimento de ambas as partes, a teor do que dispõe o art. 313 do 

CPC. 4. Posto isso, deixo de acolher o pedido e determino venha a autora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao processo, ou juntar o 

termo de acordo devidamente assinado pela ré. 5. Em caso de inércia, 

venham-me os autos conclusos para extinção e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 485, § 1º do CPC, independentemente de intimação 

pessoal, haja a vista que a inicial ainda fora recebida. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002382-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COZINHA PAPILLOTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

SILNEIDE GONCALVES DE SOUZA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002382-96.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: COZINHA PAPILLOTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, 

SILNEIDE GONCALVES DE SOUZA CUNHA Vistos. . 1. Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por ITAÚ UNIBANCO S/A move 

em desfavor de COZINHA PAPILLOTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – 

ME e OUTRO, partes qualificadas nos autos. 2. Analisando os autos 

verifico que as partes vieram informar que realizaram um acordo 

extrajudicial, requerendo sua homologação e a suspensão do feito até 

devido cumprimento (Id 19820633). 3. Pois bem, diante do informado na 

petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via 

de consequência, suspendo a tramitação do feito até a data da última 

parcela do acordo, ou manifestação em contrário, na forma dos arts. 921, 

I, c/c 313, II, do Código de Processo Civil. 4. Decorrido o prazo 

estabelecido no acordo ou eventual manifestação das partes, conclusos 

para deliberações. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001264-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ALEXANDRE CALVO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001264-22.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: WAGNER ALEXANDRE CALVO Vistos. . 1. Cuida-se de ação 

de Busca e Apreensão em que as partes, em petitório lançado nos autos, 

informaram a realização de acordo extrajudicial, pugnando pela sua 

homologação e suspensão do feito até o cumprimento da avença. 2. 

Assim, HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos e 

suspendo o feito até o cumprimento da obrigação, em 15/04/2023, ou 

manifestação das partes, na forma do art. 313, II, do Código de Processo 

Civil. 3. Decorrido o prazo estabelecido no acordo, manifeste o autor se 

houve integral cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000370-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KAROLINE SAVARIS POLZL TOSTA RODRIGUES (EXECUTADO)

MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000370-12.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME, 

ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES, ANA KAROLINE SAVARIS POLZL 

TOSTA RODRIGUES Vistos. . 1. Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A move em desfavor de 

MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA – ME e OUTROS, 

partes qualificadas nos autos. 2. Analisando os autos verifico que as 

partes vieram informar que realizaram um acordo extrajudicial, requerendo 

sua homologação e a suspensão do feito até devido cumprimento (Id 

20547697). 3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

suspendo a tramitação do feito até a data da última parcela do acordo em 

29/05/2024, na forma dos arts. 921, I, c/c 313, II, do Código de Processo 

Civil. 4. Decorrido o prazo estabelecido no acordo ou eventual 

manifestação das partes, conclusos para deliberações. 5. Às 
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providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004150-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DA SILVA GUEDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004150-91.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

LAURO DA SILVA GUEDES Vistos. 1. Considerando que a extinção por 

desídia traria prejuízos ao autor, concedo o derradeiro prazo de 5 dias, 

para que traga aos autos o comprovante te pagamento da diligência de 

citação a qual será cumprida pelo senhor Oficial de Justiça. 2. Em caso de 

inércia, remetam-se conclusos para extinção. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005092-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX GAIA SOARES RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

ALEX GAIA SOARES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005092-89.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: ALEX GAIA SOARES RIBEIRO - ME, ALEX GAIA 

SOARES RIBEIRO Vistos. . 1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 

proposta por BANCO SANTANDER BRASIL S/A move em desfavor de 

ALEX GAIA SOARES RIBEIRO – ME e OUTRO, partes qualificadas nos 

autos. 2. Analisando os autos verifico que as partes vieram informar que 

realizaram um acordo extrajudicial, requerendo sua homologação e a 

suspensão do feito até devido cumprimento. 3. Na sequência aportou aos 

autos, pedido do exequente pugnando pela continuidade do feito, ante o 

descumprimento do acordo. 4. Pois bem, diante do informado na petição 

supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, ao passo que 

concedo ao credor o prazo de 05 (cinco) dias para que requeira o que 

entender necessário para o prosseguimento do feito. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001542-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDES MARIA DA SILVA BARROS (REU)

JOSE LOURENCO DE BARROS (REU)

E P ALVES DA SILVA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ160365-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16638-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001542-91.2016.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: E P 

ALVES DA SILVA - ME, JOSE LOURENCO DE BARROS, NILDES MARIA DA 

SILVA BARROS Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as 

partes especificarem as provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a 

resposta nos autos, conclusos. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004584-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IKARO VINICIUS DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004584-17.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

IKARO VINICIUS DE FREITAS Vistos. 1. Considerando que a extinção por 

desídia traria prejuízos ao autor, concedo o derradeiro prazo de 5 dias, 

para que manifeste sobre a certidão negativa do senhor Oficial de Justiça 

quanto à citação da parte requerida. 2. Após, conclusos para 

deliberações. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006273-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLYSON VIANA CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 6 2 7 3 - 6 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALLYSON 

VIANA CAMARGO Vistos. 1. Considerando que a extinção por desídia 

traria prejuízos ao autor, concedo o derradeiro prazo de 5 dias, para que 

manifeste sobre a correspondência negativa quanto à citação da parte 

requerida. 2. Após, conclusos para deliberações. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014433-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAMONIER BENTO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1014433-42.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LAMONIER BENTO RODRIGUES DA 

SILVA Vistos. 1. Primeiramente, considerando o teor da manifestação da 

parte autora, tendo em vista que a notificação fora encaminhada ao 

endereço disposto no contrato, não tendo sido recebida por motivos 
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alheios a vontade da parte, tenho que o protesto supre a ausência de 

recebimento e passo a proferir a decisão adequada ao caso. 2. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 3. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito. 4. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

6. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Postergo a 

análise da contestação para o momento oportuno.. 14. Às providências, 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000849-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOTTINO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000849-10.2016.8.11.0002; AUTOR(A): COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REU: JOAO BOTTINO JUNIOR Vistos. 1. Intime-se o 

devedor, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for 

possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento voluntário da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC. 2. Advirta o devedor 

de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, querendo, 

nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525). 3. Não havendo o 

pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os registros do feito para 

“cumprimento de sentença” alterando-se os polos da ação, se for o caso, 

intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha 

com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e honorários advocatícios 

acima descritos. 4. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009198-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ADILSON LAUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009198-65.2017.8.11.0002; REQUERENTE: DANIEL ADILSON LAUSCH 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. . 1. DANIEL ADILSON 

LAUSCH propôs a presente AÇÃO CAUTELAR DE URGÊNCIA COM 

PEDIDO LIMINAR em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que adquiriu 

um imóvel urbano situado na Rua Miguel Leite, 1.505, Condomínio Village 

Caroline, casa nº 104, Bairro – Agua Limpa, nesta cidade, matriculado sob 

nº 93.753 no 1º Cartório de Registro Imobiliário desta cidade, pelo preço de 

R$- 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais) e, para tanto, 

financiou junto à ré o valor de R$- 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito 

mil reais), ficando gravado com alienação fiduciária. 2. Narra que, diante 

de imprevistos financeiros, as parcelas não foram debitadas em sua conta 

corrente, motivo pelo qual procurou com a requerida a negociação do 

débito, restando, todavia, impossível o seu implemento em face da 

cobrança antecipada de toda a dívida. 3. Argumenta que o imóvel será 

levado a leilão sem qualquer notificação do autor acerca do ato 

expropriatório ou mesmo para purgação da mora. 4. Todavia, afirma que a 

motivação do presente pedido é o valor em que o bem será levado à 

arrematação, qual seja, R$- 199.000,00 (cento e noventa e nove mil reais), 

já que, segundo preço de mercado, o imóvel está avaliado em R$- 

650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), ou seja, bem acima do valor 

pra praceamento. 5. Posto isso, pede em sede de tutela cautelar de 

urgência, que o leilão seja suspenso e mantido o autor na posse do imóvel. 

6. Na sequência, antes mesmo da análise do pedido cautelar, interpôs o 

pedido principal, nestes mesmos autos, sob a denominação de Ação 

Anulatória de Consolidação de Bem Imóvel C/C Danos Morais com pedido 

de Tutela de Urgência, com fundamento no art. 308, § 1º, do CPC. 7. Na 

ação principal, postula como tutela de urgência, a anulação da 

consolidação da posse do bem ou a suspensão de qualquer ato 

expropriatório e ainda a manutenção do autor na posse do imóvel. No 

mérito, pede a declaração de nulidade dos atos expropriatórios e da 

consolidação da propriedade levada a leilão. 8. Indeferido pedido de justiça 

gratuita ao autor, o mesmo interpôs recurso de agravo de instrumento 

junto ao E. Tribunal de Justiça que lhe concedeu o benefício pretendido. 9. 

Em decisão proferida no Id. 14813613 este juízo concedeu prazo ao autor 

para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito haja vista a 

existência de ação de imissão posse em trâmite junto ao juízo da 4ª Vara 

Cível desta Comarca, cuja liminar fora deferida. 10. O autor por sua vez 

informou através do pedido encartado no Id. 14986307 que tem interesse 

no prosseguimento do feito bem como a apreciação do pedido liminar. É o 

relatório. DECIDO. 11. Trata-se, por primeiro, de AÇÃO CAUTELAR DE 

URGÊNCIA COM PEDIDO LIMINAR promovida por DANIEL ADILSON 

LAUSCH, em face de BANCO BRADESCO S/A e, posteriormente, como 

ação principal, AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE BEM IMÓVEL 

C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, conforme 

relatório acima. 12. Pois bem. De acordo com o que se subtrai dos autos, o 

autor ingressou com o pedido cautelar de urgência de natureza 

antecipada e, na sequência, antes mesmo da apreciação do pedido, 

interpôs a ação principal, nos mesmos autos, requerendo, liminarmente, 

tutela de urgência cujo pedido engloba o da ação provisória, qual seja, a 

suspensão de qualquer ato expropriatório e ainda a manutenção do autor 

na posse do imóvel. 13. Embora tenha o autor postulado pela apreciação 

do pedido cautelar, com efeitos retroativos, em razão da efetivação da 

venda do bem em leilão extrajudicial, vejo que tal pedido não mereça 

acolhimento pelas razões que abaixo passo a aduzir. 14. De acordo com 

as regras dispostas no art. 305 do CPC, pode o autor ingressar com o 

pedido cautelar antecedente indicando a lide e seu fundamento, a 

exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, ocasião em que o requerido será 

citado para compor a ação no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 306). 15. 
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Prescreve, ainda, o art. 308 que, efetivada a tutela cautelar, o pedido 

principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, 

caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o 

pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas 

custas processuais. 16. Já o parágrafo primeiro do mesmo artigo, diz que 

o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de 

tutela cautelar. 17. Nesta toada, tenho que o pedido principal poderia ter 

sido apresentado somente após efetivada a tutela cautelar. Poderia, ainda, 

o autor, valer-se da prerrogativa do parágrafo primeiro do art. 308 do CPC, 

ingressando com o pedido principal conjuntamente com o pedido de tutela 

cautelar, de modo a evitar dois pedidos liminares, como ocorreu nos autos. 

18. Assim, levando-se em consideração que o objeto do pedido cautelar 

se exauriu com a concretização do leilão extrajudicial, perdendo, assim, 

seu objeto, e ainda, considerando que o pedido de tutela de urgência 

realizado no pedido principal engloba o pedido cautelar inicial e, por fim, 

levando em consideração a ausência de prejuízo ao autor, deixo de 

acolher o pedido posto em forma de tutela cautelar e passo a análise da 

tutelar de urgência apresentada na ação principal, nos termos a seguir. 

19. Trata-se de pedido do autor requerendo o deferimento da tutela de 

urgência no tocante à suspensão de qualquer ato expropriatório e ainda a 

manutenção do autor na posse do imóvel. 20. Preconiza o artigo 300 do 

CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. 21. No caso dos autos, vejo que a autora não 

conseguiu demonstrar que a probabilidade do direito se faz presente nos 

autos. Quanto à ausência de notificação do requerido para purgação da 

mora e dos atos expropriatórios, vejo que as alegações do autor vieram 

desacompanhadas de quaisquer documentos que atestem, no mínimo, 

indícios de veracidade. 22. No tocante à alegada venda do bem por preço 

vil, entendo que se deva aguardar a instrução processual, até porque os 

laudos apresentados pelo autor são unilaterais e dependem de uma 

análise mais acurada acompanhada da formação do contraditório. 23. 

Alias, sobre o tema segue o julgado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. REQUISITOS DO 

ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS. O 

deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos 

requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, não 

contém o pedido da parte autora prova do direito e da verossimilhança de 

suas alegações, pois os elementos trazidos aos autos mostram-se 

insuficientes ao fim de propiciar o cancelamento do leilão extrajudicial, 

sobremaneira porque ausentes elementos que corrobore a tese de 

aviltamento do preço de avaliação. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Agravo de Instrumento Nº 70077432342, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 

19/07/2018). (TJ-RS - AI: 70077432342 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Data de Julgamento: 19/07/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 23/07/2018) 24. Neste esteio, diante da 

ausência simultânea da “probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, 

necessários à concessão da tutela de urgência antecipada, indefiro o 

pedido liminar. 25. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação (AÇÃO PRINCIPAL), no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 26. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 27. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 14/03/2019, às 14h20min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 28. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 29. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 30. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

31. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da 

prova, em favor dos autores, por vislumbrar sua hipossuficiência em face 

da parte requerida. 32. Gratuidade já deferida em grau de recurso. 33. 

DETERMINO à secretaria que proceda à retificação do nome da ação para 

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE BEM IMÓVEL C/C DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 34. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001594-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE COELHO SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001594-53.2017.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARCIO HENRIQUE COELHO 

SOARES Vistos em Regime de Exceção. Em que pese o pedido de 

suspensão, sabe-se que ao instituto da exceção de pré-executividade 

não é atribuído efeito suspensivo, razão pela qual INDEFIRO o pedido em 

voga, considerando que não há respaldo legal para tanto, devendo a 

presente seguir seu trâmite normal. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. A exceção de 

pré-executividade, construção jurisprudencial, não suspende o curso de 

execução fiscal, inexistindo previsão legal para tal. AGRAVO IMPROVIDO. 

(Agravo Nº 70055072953, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 10/07/2013) (TJ-RS - 

AGV: 70055072953 RS , Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de 

Julgamento: 10/07/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/07/2013)(negritos acrescidos)” “AGRAVO LEGAL. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. 1. Não há base legal para suspender 

a execução fiscal em razão da apresentação de exceção de 

pré-executividade. 2. Ademais quando a exceção oposta ainda nem 

chegou a ser apreciada pelo Juízo a quo; então, eventual suspensão dos 

atos executórios somente poderia ser angariada após o acolhimento da 

exceção, ou mesmo após o recebimento de eventuais embargos à 

execução recebidos com efeito suspensivo, obedecidos os requisitos 

impostos pela legislação (art. 739-A, § 1º, do CPC). 3. Agravo legal 

i m p r o v i d o .  ( T R F - 4  -  A G V :  5 0 1 1 4 1 6 7 1 2 0 1 3 4 0 4 0 0 0 0  

5011416-71.2013.404.0000, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de 

Julgamento: 23/10/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

23/10/2013)(negritos acrescidos)” Assim, em observância ao 

entendimento do E.STJ, mister a oitiva da parte contrária antes de julgar a 

objeção, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE, SEM A 

OITIVA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

CONTRADITÓRIO. 1. É obrigatório o contraditório em sede de exceção de 

pré-executividade, razão pela qual não é possível que o juízo da execução 

acolha a exceção sem a prévia oitiva do exequente, ainda que suscitada 

matéria cognoscível de ofício. 2. Recurso especial não provido. (REsp 

1279659/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011)” Desta feita, INTIME-SE a 

exequente para se manifestar acerca da objeção de pré-executividade, no 

prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Várzea 

Grande-MT, 30 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002326-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANA DE ALMEIDA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002326-63.2019.8.11.0002; AUTOR(A): JOVANA DE ALMEIDA LIMA REU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

. 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, 

conclusos. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008240-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

LUIZ CESAR DE MIRANDA (EXECUTADO)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008240-74.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 

EXECUTADO: GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA, REGINA AUXILIADORA 

MIRANDA DE ALMEIDA, LUIZ CESAR DE MIRANDA Vistos. 1. Citem-se os 

devedores para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo 

encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000923-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000923-59.2019.8.11.0002; AUTOR(A): CALISTRO LEMES DO 

NASCIMENTO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. . 1. Concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005765-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005765-53.2017.8.11.0002; AUTOR(A): MARIA JOSE BATISTA REU: 

AYMORE Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta 

nos autos, conclusos. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011565-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVA DELUQUE VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT20619-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):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1011565-08.2018.8.11.0041; REQUERENTE: ROSALVA DELUQUE VIANA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para as partes especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir. 2. Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001185-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA REGINA GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON PEREIRA DE SOUZA OAB - GO44570 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001185-43.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ANDREA REGINA GOMES DE 
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ALMEIDA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. . 1. Concedo o prazo 

de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008729-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008729-14.2020.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: RODRIGO VIEIRA DOS 

SANTOS Vistos. 1. Cuida-se de pedido da parte autora requerendo a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ou, alternativamente, o 

recolhimento das custas ao final do processo. 2. Pois bem. Para a 

obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 

constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF. 3. No caso dos autos, verifico que a 

parte autora se trata de pessoa jurídica, de modo que sua condição 

financeira deve ser comprovada mediante a apresentação de balancete 

da empresa. 4. A jurisprudência tem firmado entendimento que, para que a 

pessoa jurídica faça jus ao benefício da gratuidade, deverá comprovar 

sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, por documentos 

idôneos, dentre os quais se incluem demonstrativos contábeis ou outras 

provas que demonstrem seu estado de real dificuldade 

econômico-financeira. 5. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. 

BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa jurídica não faz jus ao benefício da 

gratuidade da justiça, a não ser em caráter excepcionalíssimo, uma vez 

demonstrada sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

por documentos idôneos, dentre os quais se incluem demonstrativos 

contábeis ou outras provas que demonstrem seu estado de real 

dificuldade econômico-financeira. 2. É de ser concedido o benefício da 

gratuidade da justiça quando os documentos acostados aos autos levam à 

conclusão de que o postulante não tem condições de satisfazer as custas 

processuais e os honorários advocatícios, a não ser em prejuízo próprio 

ou de sua família. Precedentes da Câmara. Agravo de instrumento a que 

se dá parcial provimento. (Agravo de Instrumento Nº 70059195578, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de 

Lima Moraes, Julgado em 10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Data de Julgamento: 10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”. 6. 

Pois bem. Da análise do demonstrativo apresentado pelo autor é possível 

notar que se encontra em recuperação judicial, todavia, tal fato não é o 

bastante para o declarar como hipossuficiente, de modo que o 

recolhimento das custas processuais não será capaz de comprometer a 

saúde financeira de sua empresa. 7. Ademais, consigno que inexiste 

previsão legal para o pagamento das custas ao final do processo. 

Todavia, não vejo óbices para autorizar o parcelamento das custas 

processuais, conforme autoriza o artigo 468, § 6º da CNGC, que assim 

dispõe: “O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso 

concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes 

as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder o direito 

ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.” (grifo nosso). 8. Assim, oportunizo à 

parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove sua condição 

de hipossuficiência financeira, nos termos acima alinhavados, ou, requeira 

o que entender necessário, sob pena de extinção do feito (art. 485, do 

CPC). 9. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005603-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILSON LUCAS DE ARRUDA OAB - MT19841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005603-92.2016.8.11.0002; AUTOR(A): MARLON SILVA GOMES REU: 

AYMORE Vistos. 1. Concedo a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, apresente sua impugnação à contestação. 2. 

Decorrido o prazo com ou sem resposta nos autos, concedo as partes, o 

prazo de 5 (cinco) dias, para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir. 3. Às providências. ... (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007317-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA BENEDITA DIAS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007317-19.2018.8.11.0002; AUTOR(A): LUIZA BENEDITA DIAS DE 

ARAUJO REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta 

nos autos, conclusos. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007808-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007808-55.2020.8.11.0002; REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: DAVID DA COSTA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 
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“MUDOU-SE”, deixando, todavia, de juntar outro documento que atestasse 

a notificação válida do requerido, uma vez que para o desenvolvimento 

válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o 

credor demonstre a constituição em mora do devedor. 4. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO BANCO. 

MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL PRATICADA PELA SERVENTIA INFRUTÍFERA, 

PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA NÃO CARACTERIZADA. 

PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO QUE SE 

IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o desenvolvimento válido e regular da 

ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor. Para comprovar tal ato, no insucesso da 

diligência da serventia extrajudicial no endereço fornecido no contrato pelo 

devedor, deve ser realizado o protesto do título ou a intimação editalícia, 

sob pena de acarretar a extinção da demanda. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-SC - AC: 20130431793 SC 2013.043179-3 (Acórdão), Relator: 

Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 21/08/2013, Quinta Câmara de 

Direito Comercial Julgado)” 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda 

da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de 

recebimento da referida notificação, na forma do art. 319, VI, do CPC, c/c 

art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da ação (CPC, art. 

485). 6. Intime-se. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007815-47.2020.8.11.0002

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:

AGUINALDO LUCINDO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007815-47.2020.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: AGUINALDO LUCINDO DA CRUZ Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007156-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELINA PINHO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007156-09.2018.8.11.0002; REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: LELINA PINHO GOMES 

Vistos. 1. Trata-se de pedido do autor requerendo a citação via edital, 

tendo em vista a não localização da parte. 2. Pois bem. Em que pese as 

considerações do autor, verifico que não se esgotaram os meios 

necessários e indispensáveis para localização da parte. 3. Incumbe, pois, 

ao autor, empreender esforços na busca do atual endereço para a 

efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o prazo de 05 

(cinco) dias, para requerer o que entender necessário. 4. Em caso de 

inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento (Código de Processo Civil, art. 485, §1º). 5. Às providências. 

... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005603-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILSON LUCAS DE ARRUDA OAB - MT19841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005603-92.2016.8.11.0002 AUTOR: MARLON SILVA GOMES 

RÉU: AYMORE Vistos. 1. Considerando que a Decisão Monocrática 

proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 

1578526/SP, determinou a suspensão em todo o território nacional, dos 

processos que versam sobre a validade da cobrança por registro de 

contrato, avaliação de bem ou qualquer outro serviço de terceiros em 

financiamentos bancários, o sobrestamento do presente feito é a medida 

que se impõe. 2. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da 

questão na Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer 

decisão deste juízo acerca do tema. 3. Assim, determino o arquivamento 

provisório do feito, até o julgamento do REsp 1578526/SP pelo Superior 

Tribunal de Justiça. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002609-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))
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EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002609-91.2016.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP Vistos em 

Regime de Exceção. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão” proposta 

por BANCO BRADESCO, em face de W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS 

LTDA - EPP, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e 

outro, as partes transacionaram, pugnando pela homologação do acordo 

firmado em id nº 27498909. No id nº 30006559 os patronos da demandada 

ratificaram o acordo firmado. Os autos vieram conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição inserida no id 

nº 20585246 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Com 

relação às eventuais constrições levadas à efeito, se dará nos termos do 

acordo, nos itens “05 e 08”, expedindo-se o necessário a tanto. Custas e 

honorários, conforme acordado. P.R.I.C. Considerando a renúncia ao 

prazo recursal (item 05), que ora HOMOLOGO, AO ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 30 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001374-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU DE ASSIS SIME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001374-21.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: DIRCEU DE ASSIS SIME Vistos em Regime de Exceção. 

Cuida-se de “Execução de Título Extrajudicial” proposta por BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, em face de DIRCEU DE ASSIS SIME, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, as partes 

transacionaram, pugnando pela homologação do acordo firmado em id nº 

23877903. Os autos vieram conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida no id nº 23877903 em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC, oportunidade em que SUSPENDO o 

presente feito até que finda todas as parcelas, nos termos do art. 313, II e 

922, ambos do CPC/15. Registre-se que a referida suspensão será 

cessada acaso constatada qualquer violação das cláusulas e condições 

convencionadas. Custas e honorários, conforme acordado. P.R.I.C. 

Findado o prazo do acordo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

acerca do seu cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio 

interpretado como quitação. ÀS PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 30 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003579-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA DA SILVA 57051399187 (EXECUTADO)

SOLANGE APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003579-23.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: SOLANGE APARECIDA DA SILVA 57051399187, 

SOLANGE APARECIDA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Cuida-se de “Execução de Título Extrajudicial” proposta por BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, em face de SOLANGE APARECIDA DA 

SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

as partes transacionaram, pugnando pela homologação do acordo firmado 

em id nº 14151825. Os autos vieram conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição inserida no id 

nº 14151825 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC, 

oportunidade em que SUSPENDO o presente feito até que finda todas as 

parcelas, nos termos do art. 313, II e 922, ambos do CPC/15. Registre-se 

que a referida suspensão será cessada acaso constatada qualquer 

violação das cláusulas e condições convencionadas. Custas e 

honorários, conforme acordado. P.R.I.C. Findado o prazo do acordo, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem acerca do seu cumprimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 30 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007514-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTE COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

VANDERLEIA MARTINS JORGE GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007514-08.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: FORTE COMERCIAL LTDA, VANDERLEIA MARTINS 

JORGE GOMES Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de “Execução de 

Título Extrajudicial” proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em 

face de FORTE COMERCIAL LTDA e VANDERLEIA MARTINS JORGE 

GOMES, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

as partes transacionaram, pugnando pela homologação do acordo firmado 

em id nº 27216399. Os autos vieram conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição inserida no id 

nº 27216400 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC, 

oportunidade em que SUSPENDO o presente feito até que finda todas as 

parcelas, nos termos do art. 313, II e 922, ambos do CPC/15. Registre-se 

que a referida suspensão será cessada acaso constatada qualquer 

violação das cláusulas e condições convencionadas. Custas e 

honorários, conforme acordado. P.R.I.C. Findado o prazo do acordo, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem acerca do seu cumprimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 30 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011070-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSELERI TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011070-81.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

EXECUTADO: TRANSELERI TRANSPORTES LTDA Vistos em Regime de 

Exceção. Cuida-se de “Execução de Título Extrajudicial” proposta por 

BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face de TRANSELERI TRANSPORTES 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

as partes transacionaram, pugnando pela homologação do acordo firmado 

em id nº 18461425. Os autos vieram conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição inserida no id 

nº 18461425 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC, 

oportunidade em que SUSPENDO o presente feito até que finda todas as 

parcelas, nos termos do art. 313, II e 922, ambos do CPC/15. Registre-se 

que a referida suspensão será cessada acaso constatada qualquer 

violação das cláusulas e condições convencionadas. Custas e 

honorários, conforme acordado. P.R.I.C. Findado o prazo do acordo, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem acerca do seu cumprimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 30 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000093-93.2019.8.11.0002

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:

JANAINA MORAES CHIOSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000093-93.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JANAINA MORAES CHIOSSI Vistos em Regime de Exceção. 

Cuida-se de “Execução de Título Extrajudicial” proposta por BANCO 

BRADESCO, em face de JANAINA MORAES CHIOSSI, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, as partes transacionaram, 

pugnando pela homologação do acordo firmado em id nº 29678325. Os 

autos vieram conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 29678325 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC. Custas e honorários, conforme acordado. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 30 de março 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002911-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FABIANO MODENA MARTIN (EXECUTADO)

GETULIO ALCIDES MARTIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002911-86.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: RICARDO FABIANO MODENA MARTIN, GETULIO ALCIDES 

MARTIN Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de “Execução de Título 

Extrajudicial” proposta por SICREDI CENTRO NORTE, em face de RICARDO 

FABIANO MODENA MARTIN e GETULIO ALCIDES MARTIN, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, as partes 

transacionaram, pugnando pela homologação do acordo firmado em id nº 

25139610. Os autos vieram conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida no id nº 25139610 em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC, oportunidade em que SUSPENDO o 

presente feito até que finda todas as parcelas, nos termos do art. 313, II e 

922, ambos do CPC/15. Registre-se que a referida suspensão será 

cessada acaso constatada qualquer violação das cláusulas e condições 

convencionadas. Custas e honorários, conforme acordado. P.R.I.C. 

Findado o prazo do acordo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

acerca do seu cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio 

interpretado como quitação. ÀS PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 30 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010794-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLLA CAROLINA OLIVEIRA PEREIRA HILLESHEIM (REU)

HEBBER HILLESHEIM (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010794-50.2018.8.11.0002. AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

HEBBER HILLESHEIM, KARLLA CAROLINA OLIVEIRA PEREIRA HILLESHEIM 

Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de “Ação Monitória” proposta por 

BANCO BRADESCO, em face de HEBBER HILLESHEIM e KARLLA 

CAROLINA OLIVEIRA PEREIRA HILLESHEIM, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, as partes transacionaram, 

pugnando pela homologação do acordo firmado em id nº 26797526. Os 

autos vieram conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 26797526 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC. Custas e honorários, conforme acordado. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 30 de março 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 
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Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004115-68.2017.8.11.0002

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:

SIRLEI ARAUJO DE FARIA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004115-68.2017.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: SIRLEI ARAUJO DE FARIA SILVA Vistos em Regime de 

Exceção. Cuida-se de “Ação de Cobrança” proposta por BANCO 

BRADESCO, em face de SIRLEI ARAUJO DE FARIA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, as partes 

transacionaram, pugnando pela homologação do acordo firmado em id nº 

26355192. Os autos vieram conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida no id nº 26355192 em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Custas e honorários, conforme 

acordado. P.R.I.C. Ante renúncia ao prazo recursal, que ora HOMOLOGO, 

AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Várzea Grande/MT, 30 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010951-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSON LEITA DA SILVA (EXECUTADO)

ILSON LEITA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010951-23.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: ILSON LEITA DA SILVA - ME, ILSON LEITA DA SILVA 

Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de “Execução de Título 

Extrajudicial” proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face de 

ILSON LEITA DA SILVA - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Entre um ato e outro, as partes transacionaram, pugnando pela 

homologação do acordo firmado em id nº 19231074. Os autos vieram 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 19231075 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC, oportunidade em que SUSPENDO o presente 

feito até que finda todas as parcelas, nos termos do art. 313, II e 922, 

ambos do CPC/15. Registre-se que a referida suspensão será cessada 

acaso constatada qualquer violação das cláusulas e condições 

convencionadas. Custas e honorários, conforme acordado. P.R.I.C. 

Findado o prazo do acordo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

acerca do seu cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio 

interpretado como quitação. ÀS PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 30 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000816-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000816-49.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ELISANGELA SANTOS DE 

OLIVEIRA ANDRADE REU: BANCO PAN Vistos em Regime de Exceção. 

Cuida-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE READEQUAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE 

VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C COM PEDIDO DE LIMINAR” 

proposta por ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE, em face de 

BANCO PAN, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e 

outro, as partes transacionaram, pugnando pela homologação do acordo 

firmado em id nº 30234438. Os autos vieram conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição inserida no id 

nº 30236103 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Custas 

e honorários, conforme acordado. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Várzea Grande/MT, 30 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000117-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSELERI TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000117-29.2016.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: TRANSELERI TRANSPORTES LTDA Vistos em Regime de 

Exceção. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão” proposta por 

BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face de TRANSELERI TRANSPORTES 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

as partes transacionaram, pugnando pela homologação do acordo firmado 

em id nº 18461243. Os autos vieram conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição inserida no id 

nº 18461246 e 18461248 em todos os seus termos e cláusulas, para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do 

CPC, oportunidade em que SUSPENDO o presente feito até que finda todas 

as parcelas, nos termos do art. 313, II e 922, ambos do CPC/15. 

Registre-se que a referida suspensão será cessada acaso constatada 

qualquer violação das cláusulas e condições convencionadas. Custas e 

honorários, conforme acordado. P.R.I.C. Findado o prazo do acordo, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem acerca do seu cumprimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 30 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000117-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSELERI TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000117-29.2016.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: TRANSELERI TRANSPORTES LTDA Vistos em Regime de 

Exceção. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão” proposta por 

BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face de TRANSELERI TRANSPORTES 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

as partes transacionaram, pugnando pela homologação do acordo firmado 

em id nº 18461243. Os autos vieram conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição inserida no id 

nº 18461246 e 18461248 em todos os seus termos e cláusulas, para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do 

CPC, oportunidade em que SUSPENDO o presente feito até que finda todas 

as parcelas, nos termos do art. 313, II e 922, ambos do CPC/15. 

Registre-se que a referida suspensão será cessada acaso constatada 

qualquer violação das cláusulas e condições convencionadas. Custas e 

honorários, conforme acordado. P.R.I.C. Findado o prazo do acordo, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem acerca do seu cumprimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 30 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018908-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR DA SILVA BARBOSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1018908-41.2019.8.11.0002 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELENIR DA 

SILVA BARBOSA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BMG S.A 

Vistos. 1. Cuida-se de AÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ELENIR DA SILVA BARBOSA, em face de BANCO 

BMG S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora, 

em petitório juntado nos autos (id. 28878257), veio a Juízo requerer a 

desistência do feito. 3. Instado a manifestar, o requerido concorda com a 

desistência (id. 30716071). 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do 

art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 6. Condeno a autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

contudo, ficando inexigível a cobrança em face da gratuidade deferida ao 

autor, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 7. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. 8. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002052-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002052-07.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: REGINALDO CANDIDO DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de REGINALDO CÂNDIDO DA SILVA com fundamento no art. 3º 

do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, 

que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída 

com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. 

A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 4968956). A medida liminar 

foi cumprida (id. 6765410) e a citação aperfeiçoada consoante documento 

lançado no Id. 6765314. 4. O devedor não contestou os pedidos 

formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da Certidão 

de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 16709971). 5. O autor pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, 

art. 85, § 2º). 12. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com 

as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001817-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001817-40.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO Vistos. . 1. Trata-se 

de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO com fundamento no 

art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na 
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inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio 

instruída com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da 

mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 5085315). A 

medida liminar foi cumprida (id. 18486178) e a citação aperfeiçoada 

consoante documento lançado no Id. 18486175. 4. O devedor não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende dos autos. 5. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. Analisando o presente feito 

verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente 

citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme 

determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 11. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 12. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001817-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001817-40.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO Vistos. . 1. Trata-se 

de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO com fundamento no 

art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na 

inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio 

instruída com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da 

mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 5085315). A 

medida liminar foi cumprida (id. 18486178) e a citação aperfeiçoada 

consoante documento lançado no Id. 18486175. 4. O devedor não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende dos autos. 5. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. Analisando o presente feito 

verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente 

citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme 

determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 11. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 12. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002052-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002052-07.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: REGINALDO CANDIDO DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de REGINALDO CÂNDIDO DA SILVA com fundamento no art. 3º 

do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, 

que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída 

com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. 

A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 4968956). A medida liminar 

foi cumprida (id. 6765410) e a citação aperfeiçoada consoante documento 

lançado no Id. 6765314. 4. O devedor não contestou os pedidos 

formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da Certidão 

de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 16709971). 5. O autor pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, 

art. 85, § 2º). 12. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com 

as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008947-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BARROS SANTIAGO FILHO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008947-47.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ANTONIO BARROS SANTIAGO FILHO Vistos. . 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A em 

desfavor de ANTONIO BARROS SANTIAGO FILHO com fundamento no art. 

3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na 

inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio 

instruída com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da 

mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 11899915). A 

medida liminar foi cumprida e a citação aperfeiçoada consoante 

documento lançado no Id. 12499336. 4. O devedor não contestou os 

pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da 

Certidão de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 21430928). 5. Os 

autos vieram conclusos para julgamento. É o necessário relatório. DECIDO. 

6. Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 12. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004368-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA MANSKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004368-56.2017.8.11.0002 AUTOR(A): CAMILLA MANSKE REU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 1. 

CAMILLA MANSKE, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO , em face de BV FINANCEIRA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, também devidamente 

qualificado, visando a revisão do contrato entabulado entre as partes. 2. A 

parte autora, em petitório juntado nos autos(id. 10503822), veio a Juízo 

requerer a desistência do feito. 3. Instado a manifestar, o requerido 

concorda com a desistência (id. 22069641). 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. 5. Trata-se de ação 

revisional proposta por Camilla Manske, em desfavor de BV Financeira 

S/A, visando a revisão do contrato pactuado entre os mesmos. 6. O 

pedido supracitado se trata de uma simples manifestação de desistência 

da lide. 7. 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. 8. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

9. Condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, ficando 

inexigível a cobrança em face da gratuidade deferida ao autor, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. 10. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. 11. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004103-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTES FESTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULA BORGES SOLANO FORTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004103-88.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ARTES FESTAS LTDA - ME, PAULA BORGES SOLANO 

FORTES Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Execução interposta por BANCO 

BRADESCO S/A em desfavor de ARTES FESTAS LTDA – ME e PAULA 

BORGES SOLANO FORTES, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito. 3. 

Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil. 4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme 

pactuado. 5. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000746-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.A. GAMBIN TRANSPORTES - EPP (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000746-32.2018.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: J.A. GAMBIN TRANSPORTES - EPP Vistos. 1. Cuida-se de Ação 

de Cobrança proposta por BANCO BRADESCO CARTOES S/A, em face de 

J. A. GAMBIN TRANSPORTES, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 6. Custas processuais pagas na distribuição. 7. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. 8. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015396-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO ELIAS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1015396-50.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARCOS ROBERTO ELIAS SILVA Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta 

por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em 

desfavor de MARCOS ROBERTO ELIAS SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que 

emendasse a inicial, colacionando aos autos documento valido que 

comprovasse a constituição do requerido em mora, eis que a notificação 

encaminhada ao requerido retornou com a informação “ausente”. 3. O 

autor, por sua vez, pede a validação da notificação enviada ao réu, 

argumentando que fora enviado no endereço disposto no contato. 4. Pois 

bem. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. 

Compulsando os autos, observo que o autor colacionou a notificação 

extrajudicial, no endereço do contrato, entretanto, tal correspondência não 

chegou ao destinatário, cujo motivo foi especificado como “ausente”. 6. 

Ora, para que a mora se aperfeiçoe, necessário que a correspondência 

tenha chegado ao conhecimento ao réu, com sua entrega efetiva no 

endereço do réu, não importando quem tenha assinado o Aviso de 

Recebimento, contanto, que alguém a tenha assinado. 7. Desta feita, 

considerando que a parte autora não sanou a irregularidade, embora 

tenha tido tempo suficiente para tal, conforme determinado, ausente o 

requisito necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o 

artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 8. Sem 

custas. 9. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 

10. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007534-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIAGO MELO FORTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007534-62.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: HIAGO MELO FORTES Vistos. . 1. Cuida-se de ação de 

Busca e Apreensão em que a autora, em que parte autora veio aos autos 

requerendo a extinção do feito, com julgamento do mérito, em face da 

quitação do contrato pelo requerido. 2. Pois bem. A extinção do feito com 

julgamento do mérito, nos moldes requeridos pela autora, somente seria 

possível se houvesse a juntada de termo de acordo entre as partes,o que 

não aconteceu nos autos. 3. Desta forma, considerando a falta de 

requisitos para a extinção do feito com resolução do mérito, recebo o 

pedido do autor como desistência aos termos da presente ação. 4. Assim, 

considerando que o requerido sequer foi citado da ação, HOMOLOGO a 

desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas pagas na 

distribuição. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000384-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER SILVA LOURENCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000384-30.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: EDER SILVA LOURENCO Vistos. . 1. Trata-se de ação 

de Execução de Titulo Extrajudicial em que as partes, em conjunto, vieram 

aos autos informar que realizaram um acordo, requerendo sua 

homologação e consequente extinção do feito. 2. Pois bem, diante do 

informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas 

partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos dos 

artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de Processo Civil. 3. Custas 

recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado. 4. Considerando que 

as partes desistem do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000262-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYDIL GALDINO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000262-17.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: AYDIL GALDINO DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que as partes, em petitório anexado aos autos, 

vieram em juízo informar a realização de acordo extrajudicial, pugnando 

pela sua homologação e suspensão do feito até o levantamento do alvará 

judicial na Ação Revisional nº 1008458-10.2017.8.11.0002, que tem como 

objeto o mesmo contrato aqui discutico. 2. Denoto que a referida peça 

encontra-se devidamente assinada pelas partes. 3. Pois bem. Em análise 

aos autos Revisionais acima mencionados, verifiquei que as importâncias 

lá consignadas já foram levantadas pela Instituição financeira, razão pela 

qual, não persiste mais o pedido de suspensão do feito. 4. Diante do 

exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. r. Custas pagas na distribuição, honorários 

conforme pactuado. 6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. 7. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001335-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANULFO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 1 3 3 5 - 8 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RANULFO 
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GONCALVES DOS SANTOS Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que as partes, em petitório anexado aos autos, vieram em 

juízo informar a realização de acordo extrajudicial, pugnando pela extinção 

do feito. 2. Denoto que a referida peça encontra-se devidamente assinada 

pelas partes. 3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 4. Custas pagas na distribuição, honorários conforme 

pactuado. 5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001279-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001279-54.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: LEANDRO BORGES DE SOUZA SA Vistos. . 1. Cuida-se de 

ação de Busca e Apreensão em que a autora, em que parte autora veio 

aos autos requerendo a extinção do feito, com julgamento do mérito, 

informando que as partes transigiram extrajudicialmente. 2. Pois bem. A 

extinção do feito com julgamento do mérito, nos moldes requeridos pela 

autora, somente seria possível se houvesse a juntada de termo de acordo 

entre as partes,o que não aconteceu nos autos. 3. Ademais, veja que o 

presente feito sequer fora recebido por este juízo, até mesmo porque o 

autor não recolheu as custas processuais de ingresso da ação. 4. Desta 

forma, considerando a falta de requisitos para a extinção do feito com 

resolução do mérito, recebo o pedido do autor como desistência aos 

termos da presente ação. 5. Assim, considerando que o requerido sequer 

foi citado da ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 6. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 7. Custas pagas na distribuição. 8. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010767-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLLON EDER SEFERINO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 1 0 7 6 7 - 6 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARLLON EDER 

SEFERINO DA CRUZ Vistos. . 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão 

em que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a desistência 

da ação, informando que o veículo apreendido fora devidamente restituído 

ao requerido. 2. Assim, considerando que o veículo já fora devolvido ao 

requerido, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. 

Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008212-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO DONIZETTI DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008212-14.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SANDRO DONIZETTI DE 

MORAES Vistos. . 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão em que a 

autora veio aos autos requerendo a extinção do feito, com resolução do 

mérito, em face da quitação do contrato pelo requerido. 2. Pois bem. A 

extinção do feito com julgamento do mérito, nos moldes requeridos pela 

autora, somente seria possível se houvesse a juntada de termo de acordo 

entre as partes,o que não aconteceu nos autos, razão pela qual, não pode 

ser reconhecido, de ofício, pelo juízo, ante a ausência de anuência formal 

do pedido pelo requerido. 3. Por outro, verifico que antes mesmo do 

deferimento da medida liminar e, consequentemente, da busca e 

apreensão e citação, o requerido compareceu aos autos para apresentar 

sua defesa, defesa esta que, somente seria apreciada por ocasião de 

eventual cumprimento da liminar. 4. Desta forma, considerando a falta de 

requisitos para a extinção do feito com resolução do mérito, recebo o 

pedido do autor como desistência aos termos da presente ação e deixo de 

acolher o pedido de contestação apresentado extemporaneamente pelo 

requerido. 5. Assim, considerando que o requerido sequer foi citado da 

ação, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 6. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas pagas na 

distribuição. Em razão do acima exposto, deixo de condenar o autor em 

honorários advocatícios. 8. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002033-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REYNALDO MARCIO DA CUNHA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002033-59.2020.8.11.0002 TESTEMUNHA: AYMORE TESTEMUNHA: 

REYNALDO MARCIO DA CUNHA Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta 

pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000557-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LEITE MARTINS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 612 de 622



Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000557-20.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUIZ LEITE MARTINS 

JUNIOR Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que as 

partes, em petitório anexado aos autos, vieram em juízo informar a 

realização de acordo extrajudicial, pugnando pela extinção do feito. 2. 

Denoto que a referida peça encontra-se devidamente assinada pelas 

partes. 3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 4. Custas pagas na distribuição, honorários conforme 

pactuado. 5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002645-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR CESAR DE CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002645-94.2020.8.11.0002 AUTOR(A): IGOR CESAR DE CARVALHO DA 

SILVA REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos. 1. Trata-se de ação proposta 

por IGOR CESAR DE CARVALHO DA SILVA em desfavor de BANCO J. 

SAFRA S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Fora 

oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, sob pena de 

indeferimento. 3. Todavia, a parte autora não emendou a inicial. 4. Nesse 

sentido, o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe: 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” 5. Pois 

bem, considerando que a parte autora não sanou a irregularidade, embora 

tenha tido tempo suficiente para tal, conforme determinado, ausente então 

a exordial de requisito necessário para a propositura da ação, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. 6. Sem custas. 7. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas 

necessárias. 8. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000066-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAPELARIA CUIABA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

(EXECUTADO)

MARIA DINEA PINTO POMPERMAYER OLIVEIRA (EXECUTADO)

WILSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000066-81.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: PAPELARIA CUIABA COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA, WILSON DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DINEA PINTO POMPERMAYER 

OLIVEIRA Vistos. . 1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial 

em que as partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram 

um acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do 

feito. 2. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, 

ambos do Código de Processo Civil. 3. Custas recolhidas na inicial. 

Honorários conforme pactuado. 4. Certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002821-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENELICE ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002821-44.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: GENELICE ALVES DOS SANTOS Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que as partes, em petitório anexado aos 

autos, vieram em juízo informar a realização de acordo extrajudicial, 

pugnando pela extinção do feito. 2. Denoto que a referida peça 

encontra-se devidamente assinada pelas partes. 3. Pois bem, diante do 

informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas 

partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do 

artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 4. Custas pagas na 

distribuição, honorários conforme pactuado. 5. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 6. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013904-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LUIZA DA SILVA MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1013904-23.2019.8.11.0002 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: MARCIA LUIZA DA SILVA MATTOS 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A, em desfavor de 

MARCIA LUIZA DA SILVA MATTOS, ambos qualificados, requerendo a 

apreensão do bem descrito nos autos. 2. Fora intimado o patrono do autor 

para que efetuasse o depósito da diligência do senhor Oficial de Justiça. 

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção. 4. Analisando os autos, verifico que a 

parte autora, mesmo intimada pessoalmente a dar o devido impulso 

processual, não manifestou ou tomou as providências cabíveis nos autos, 

não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação. 

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil. 6. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. 9. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000530-37.2019.8.11.0002
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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:

SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 0 5 3 0 - 3 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SANDRO 

ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME Vistos. . 1. Cuida-se de ação de Busca 

e Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a 

desistência da ação, informando que o veículo apreendido fora restituído 

ao requerido. 2. Assim, considerando que o requerido sequer foi citado da 

ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas 

pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008353-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LEITE MARTINS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008353-96.2018.8.11.0002 AUTOR(A): LUIZ LEITE MARTINS JUNIOR REU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

. 1. Trata-se de Ação Revisional interposta por LUIZ LEITE MARTINS 

JUNIOR, em face de BV FINANCEIRA, CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, ambos qualificados nos autos. 2. As partes vieram 

aos autos informar que realizaram um acordo extrajudicial (id. 20178332), 

pugnando, assim, sua homologação e consequente extinção do feito. 3. 

Denoto que a referida peça encontra-se devidamente assinada pelas 

partes, revestindo-se, assim, dos requisitos legais para a sua 

homologação. 4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 5. Caso se verifique a existência de depósitos judiciais nos 

autos, desde já AUTORIZO o seu levantamento em favor do autor. 6. Sem 

custas por ser beneficiário da justiça gratuita. Honorários conforme 

pactuado. 7. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 8. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001840-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ASSUNCAO DE CAMPOS FILHO 04931929133 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001840-78.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDSON 

ASSUNCAO DE CAMPOS FILHO 04931929133 Vistos. . 1. Cuida-se de 

ação de Busca e Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos 

autos, requereu a desistência da ação, informando que o veículo 

apreendido já fora devidamente restituído ao requerido. 2. Assim, 

considerando que o requerido sequer foi citado da ação, HOMOLOGO a 

desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas pagas na 

distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004053-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAQUE THIMOTEO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004053-28.2017.8.11.0002 REQUERENTE: CNF - ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS NACIONAL LTDA. REQUERIDO: IZAQUE THIMOTEO DA 

COSTA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que as 

partes, em petitório anexado aos autos, vieram em juízo informar a 

realização de acordo extrajudicial, pugnando pela extinção do feito. 2. 

Denoto que a referida peça encontra-se devidamente assinada pelas 

partes. 3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 4. Custas pagas na distribuição, honorários conforme 

pactuado. 5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013952-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDINARA WRONSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1013952-79.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: SANDINARA WRONSKI Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca 

e Apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S.A em desfavor de 

SANDINARA WRONSKI com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 

911/69, visando a apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi 

alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e determinada a citação da requerida (ID. 26474660). 

Efetivada a medida liminar e procedida a citação (ID. 27856662 e 

27856663), a devedora não contestou os pedidos formulados pelo autor 

em sua inicial, conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo 

lançada nos autos (ID. 28636702). 4. Breve relato. Fundamento. DECIDO. 

5. Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia da requerida 

que apesar de devidamente citada, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 6. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 7. Além do mais, a 
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questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 8. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 9. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 10. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa. 11. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias. 12. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004842-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BENTO DE CAMPOS - ME (EXECUTADO)

JOAO SIDNEI LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004842-90.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: BENEDITO BENTO DE CAMPOS - ME, JOAO SIDNEI LEITE 

Vistos. . 1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

BANCO DO BRASIL S/A move em desfavor de BENEDITO BENTO DE 

CAMPOS – ME e JOÃO SIDNEI LEITE, partes qualificadas nos autos. 2. Pois 

bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo 

celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de Processo 

Civil. 3. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado. 4. 

Considerando que as partes desistem do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 5. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018450-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GAMERO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1018450-24.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

GUSTAVO GAMERO DE ARAUJO Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta 

por AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em 

desfavor de GUSTAVO GAMERO DE ARAUJO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que 

emendasse a inicial, colacionando aos autos documento valido que 

comprovasse a constituição do requerido em mora, eis que a notificação 

encaminhada ao requerido retornou com a informação “ausente”, bem 

como apresentasse o contrato social da empresa. 3. O autor, por sua vez, 

pede a validação da notificação enviada ao réu, argumentando que a parte 

requerida está se ocultando e que não pode sofrer com a inadimplência do 

requerido. 4. Pois bem. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. 

Compulsando os autos, observo que o autor colacionou a notificação 

extrajudicial, no endereço do contrato, entretanto, tal correspondência não 

chegou ao destinatário, cujo motivo foi especificado como “ausente”. 6. 

Ora, para que a mora se aperfeiçoe, necessário que a correspondência 

tenha chegado ao conhecimento ao réu, com sua entrega efetiva no 

endereço do réu, não importando quem tenha assinado o Aviso de 

Recebimento, contanto, que alguém a tenha assinado. 7. Ademais, 

descurou em apresentar os documentos de constituição da instituição 

financeira. 8. Desta feita, considerando que a parte autora não sanou a 

irregularidade, embora tenha tido tempo suficiente para tal, conforme 

determinado, ausente o requisito necessário para a propositura da ação, 

JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento 

no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. 9. Sem custas. 10. Após o trânsito em julgado, proceda-se 

as baixas necessárias. 11. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002690-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA PEREIRA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002690-35.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: LORENA PEREIRA BORGES Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que as partes, em petitório anexado aos autos, 

vieram em juízo informar a realização de acordo extrajudicial, pugnando 

pela extinção do feito. 2. Denoto que a referida peça encontra-se 

devidamente assinada pelas partes. 3. Pois bem, diante do informado na 

petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. 4. Custas pagas na distribuição, honorários 

conforme pactuado. 5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012874-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LYEBERTON CARNEIRO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1012874-50.2019.8.11.0002 REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: LYEBERTON CARNEIRO DE MORAES 

Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de LYEBERTON 

CARNEIRO DE MORAES, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, 

colacionando aos autos o contrato celebrado entre as partes, bem como, 

documento válido para comprovação da constituição em mora da parte 

requerida, eis que a notificação encaminhada através de telegrama não é 

acompanhada de aviso de Recebimento-AR (ID 25591655). 3. Em 

resposta, o autor acostou aos autos o contrato (ID 28706482), bem como, 

notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da parte requerida, 

a qual retornou três vezes com o motivo “Ausente” (ID 28706483). 4. Pois 

bem. A validade da notificação está condicionada ao recebimento da 

correspondência no endereço informado na inicial, mediante o envio de 
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Aviso de Recebimento, independentemente de quem o receba, ou 

mediante edital de protesto, desde que esgotados os meios de tentativa de 

notificação pessoal do devedor. 5. Ocorre que, de acordo com o 

entendimento jurisprudencial, não ficou configurada a mora, eis que o 

telegrama não está acompanhado do A. R., vejamos: E M E N T AAGRAVO 

DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE 

VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO 

DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS 

CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO 

PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para 

endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para 

essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a 

informação prestada por eles não tem presunção de veracidade. 

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de 

Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se 

tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação 

sem julgamento do mérito. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 03/07/2018) 6. Ocorre que, para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 7. Com efeito, esgotados os meios, caberia ao autor comprovar a 

mora do devedor mediante outros meios hábeis, tal como o instrumento de 

protesto, realizado por meio do cartório extrajudicial. 8. Não comprovada a 

regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 9. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 10. Custas 

pagas na distribuição. 11. Após o trânsito em julgado, proceda-se as 

baixas necessárias. 12. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004232-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONY ELISANGELA ZUNOETA CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 4 2 3 2 - 2 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SIMONY 

ELISANGELA ZUNOETA CASTRO Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA em desfavor de SIMONY ELISANGELA ZUNOETA CASTRO com 

fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando a apreensão do 

bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. 

A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele atrelados e do 

comprovante da mora. 3. A liminar foi deferida e determinada a citação da 

requerida (ID. 13593105). Efetivada a medida liminar e procedida a citação 

(ID. 14201513 e 27835381), a devedora não contestou os pedidos 

formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da Certidão 

de Decurso de Prazo lançada nos autos (ID. 29141193). 4. Breve relato. 

Fundamento. DECIDO. 5. Analisando o presente feito verifico que ocorreu 

a revelia da requerida que apesar de devidamente citada, não apresentou 

defesa no prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará 

resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 6. Dessa 

forma, diante da ocorrência da revelia (CPC, art. 344), conheço 

diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, II do Código de 

Processo Civil. 7. Além do mais, a questão destes autos versa sobre 

direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não recaindo na regra do art. 

345, II, do CPC. 8. Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora 

requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço 

vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. 9. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 

487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do 

Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a 

liminar concedida, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e 

apreensão. 10. Condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa. 11. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias. 12. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013196-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONEIR DE MOURA PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1013196-70.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: SONEIR 

DE MOURA PEREIRA RODRIGUES Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta 

por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em 

desfavor de SONEIR DE MOURA PEREIRA RODRIGUES, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora 

para que emendasse a inicial, colacionando aos autos documento valido 

que comprovasse a constituição do requerido em mora, eis que a 

notificação encaminhada ao requerido retornou três vezes com a 

informação “ausente”. 3. O autor, por sua vez, pede a validação da 

notificação enviada à parte requerida, argumentando que é irrelevante se 

o devedor tenha efetivamente recebido a notificação (ID 29730696). 4. 

Pois bem. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. 

Compulsando os autos, observo que o autor colacionou a notificação 

extrajudicial, no endereço do contrato, entretanto, tal correspondência não 

chegou ao destinatário, cujo motivo foi especificado como “ausente”. 6. 

Ora, para que a mora se aperfeiçoe, necessário que a correspondência 

tenha chegado ao conhecimento do devedor, com a entrega efetiva no 

seu endereço, não importando quem tenha assinado o Aviso de 

Recebimento, contanto, que alguém a tenha assinado. 7. Não comprovada 

a regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, 

pois ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil. 8. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do 

CPC. 9. Custas pagas na distribuição. 10. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se as baixas necessárias. 11. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003780-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GIRLENE MARIA DA SILVA ALVES (REU)

G M DA SILVA ALVES EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003780-15.2018.8.11.0002. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: G M 

DA SILVA ALVES EIRELI - ME, GIRLENE MARIA DA SILVA ALVES Vistos 

em Regime de Exceção. Cuida-se de ação monitória proposta por BANCO 

DO BRASIL SA em face de G M DA SILVA ALVES EIRELI – ME e GIRLENE 

MARIA DA SILVA ALVES, ambos devidamente qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, ser credor do requerido na importância de R$ 

40.796,12 (quarenta mil, setecentos e noventa e seis reais e doze 

centavos), representado pelos documentos anexados à exordial. Com a 

inicial vieram os documentos de id nº 13128814/13128826. A exordial fora 

recebida em id nº 13258760. A despeito de citada, o demandada deixara 

decorrer o prazo sem apresentar manifestação, conforme certidão de id 

nº 16046505. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O art. 701, §2º, do Novo Código de Processo 

Civil preceitua que, na ação injuntiva, se os embargos não forem opostos 

no prazo legal, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, decorrendo 

essa consequência da inação da parte ré, de modo que aplicável os 

efeitos da revelia. O processo, como método utilizado pelo Estado para 

fazer atuar o Direito ao caso concreto, desenvolve-se através de uma 

série ordenada de atos das partes e do órgão judicial, destinados a por fim 

ao conflito de interesses existente. A pendência do processo dá lugar, 

entre seus participantes, a uma relação jurídica (relação 

jurídica-processual) geradora de uma série de direitos, deveres e ônus 

processuais, que vinculam as partes e o próprio Estado através do juiz: 

iudicium est actus trium personarum. Dentre os vários ônus processuais, 

destaca-se o da parte em comparecer a juízo quando chamada para se 

defender ou praticar algum ato de seu interesse. Ou seja, pelos princípios 

da ampla defesa e do contraditório, a parte, perante a qual será proferida 

a decisão, sempre tem garantido o seu direito de resposta e 

pronunciamento durante todo o curso do processo. Desse modo, ao réu 

validamente citado para ação monitória imputa-se o ônus de opor 

embargos, sob pena de revelia, ou seja, a inércia tem como consequência 

à presunção da veracidade dos fatos narrados pelo autor. Filiado ao 

sistema da ficta confessio, o nosso Código, em seu art. 344, dispõe que 

“se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. In casu, o fato 

objetivo narrado na exordial produz como consequência a obrigação do 

requerido proporcionar ao requerente o pagamento emanado do 

documento de id nº 13128825, impondo-se a procedência do pedido, 

máxime diante da prova literal da existência do título. Ante o exposto, 

DECLARO constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em 

demérito do requerido, no valor de R$ 40.796,12 (quarenta mil, setecentos 

e noventa e seis reais e doze centavos), corrigidos monetariamente pelo 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação para a 

presente ação, com fulcro no dispositivo legal supra mencionado. Após o 

decurso do prazo recursal, CITE-SE e INTIME-SE o devedor para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento sob pena de incidência de multa, 

conforme o artigo 523, além de honorários advocatícios, que ora FIXO em 

10% da dívida atualizada, na forma do artigo 85, § 8º, do NCPC. Após, se 

transcorrer “in albis” o prazo, INTIME-SE a parte exequente para 

atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados e a multa, bem como para pugnar o que de direito. 

Cumprida essa diligência, CONCLUSOS. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande-MT, 30 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012693-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1012693-49.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: DIOGO 

DE QUEIROZ Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta por AYMORÉ CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de DIOGO DE 

QUEIROZ, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Fora 

oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, colacionando 

aos autos documento valido que comprovasse a constituição do requerido 

em mora, eis que a notificação encaminhada ao requerido retornou com a 

informação “ausente”. 3. O autor, por sua vez, pede a validação da 

notificação enviada ao réu, argumentando que a parte requerida está se 

ocultando e que não pode sofrer com a inadimplência do requerido. 4. Pois 

bem. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. 

Compulsando os autos, observo que o autor colacionou a notificação 

extrajudicial, no endereço do contrato, entretanto, tal correspondência não 

chegou ao destinatário, cujo motivo foi especificado como “ausente”. 6. 

Ora, para que a mora se aperfeiçoe, necessário que a correspondência 

tenha chegado ao conhecimento ao réu, com sua entrega efetiva no 

endereço do réu, não importando quem tenha assinado o Aviso de 

Recebimento, contanto, que alguém a tenha assinado. 7. Desta feita, 

considerando que a parte autora não sanou a irregularidade, embora 

tenha tido tempo suficiente para tal, conforme determinado, ausente o 

requisito necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o 

artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 8. Sem 

custas. 9. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 

10. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004961-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PELLENZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004961-17.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: ANDERSON PELLENZ Vistos. . 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, em 

desfavor de ANDERSON PELLENZ com fundamento no art. 3º do 

Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, que 

lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 20790272). Efetivada a 

medida liminar (id. 20947563) e procedida a citação (Id. 20947557). 4. O 

devedor não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, 

conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos 

autos (Id. 21536632). É o necessário relatório. DECIDO. 5. Analisando o 

presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de 

devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, 

conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 

3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 6. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 7. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 8. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 
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fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 9. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 10. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 11. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 12. P.I.C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003721-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS FELIPE SENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003721-90.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: MATHEUS FELIPE 

SENA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, em 

desfavor de MATHEUS FELIPE SENA com fundamento no art. 3º do 

Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, que 

lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 22796563). Efetivada a 

medida liminar e procedida a citação (Id. 24837725). 4. O devedor não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 

26552936). É o necessário relatório. DECIDO. 5. Analisando o presente 

feito verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de 

devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, 

conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 

3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 6. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 7. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 8. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 9. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 10. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa. 11. Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 12. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001163-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001163-82.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS Vistos. . 1. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA S/A, em desfavor de 

LETÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei 

n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi 

alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 19934461). A medida liminar 

foi cumprida e a citação aperfeiçoada consoante documento lançado no 

Id. 21339992. 4. O devedor não contestou os pedidos formulados pelo 

autor em sua inicial, conforme se depreende da Certidão de Decurso de 

Prazo lançada nos autos (Id. 21978596). 5. O autor pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa 12. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008463-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SERGIO DA LUZ BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008463-61.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARCOS SERGIO DA LUZ BUENO Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A., em desfavor de MARCOS SERGIO DA LUZ BUENO 

com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão 

do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 

2. A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele atrelados e do 

comprovante da mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 

22831583). Efetivada a medida liminar e procedida a citação (Id. 

23776145). 4. O devedor não contestou os pedidos formulados pelo autor 

em sua inicial, conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo 

lançada nos autos (Id. 26556359). É o necessário relatório. DECIDO. 5. 
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Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 6. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 7. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 8. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 9. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 10. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa. 11. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias. 12. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004923-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 4 9 2 3 - 0 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SANDRO 

ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME Vistos. . 1. Cuida-se de ação de Busca 

e Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a 

desistência da ação, comunicando que o veículo apreendido foi restituído 

ao requerido. 2. Assim, considerando que o requerido sequer foi citado da 

ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas 

pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010703-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 1 0 7 0 3 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SANDRO 

ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta 

pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005637-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANNA DE CARVALHO (REU)

MARIA ROSANGELA DE CARVALHO (REU)

MR DE CARVALHO RESTAURANTE LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005637-96.2018.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: MR 

DE CARVALHO RESTAURANTE LTDA - EPP, RAYANNA DE CARVALHO, 

MARIA ROSANGELA DE CARVALHO Vistos. . 1. Trata-se de Ação 

Monitória, proposta por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de MR DE 

CARVALHO RESTAURANTE LTDA - EPP, RAYANNA DE CARVALHO e 

MARIA ROSANGELA DE CARVALHO, feito onde as partes se 

compuseram amigavelmente para pôr fim ao litigio. 2. Em petição retro, a 

credora informa que houve o integral cumprimento do débito e pede a 

extinção do feito. 3. Pois bem, uma vez satisfeita integralmente a dívida, a 

extinção do feito é medida que se impõe. 4. Diante do exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o presente processo, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que foi satisfeita a 

obrigação. 5. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000455-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS ALVES DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000455-32.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MATHEUS ALVES DA 

ROCHA Vistos. . 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão em que a 

autora, em petitório lançado nos autos, requereu a desistência da ação. 2. 

Assim, considerando que o requerido sequer foi citado da ação, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas 

pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004187-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CONCEICAO DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

JULYHELLEN GODOFREDO BRAGA OAB - DF41703 (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004187-84.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOSE CONCEICAO DA COSTA 

Vistos. . 1. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., devidamente 

qualificado nos autos, propôs a presente ação de Busca e Apreensão, em 

face de JOSÉ CONCEIÇÃO DA COSTA, também qualificada, visando 

liminarmente à apreensão do veículo descrito na inicial que fora alienado 

fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e 

posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi 

deferida e ordenada à citação (id. 20164326). Efetivada a medida liminar 

(id. 21364036), a mesma apresentou contestação, espontaneamente, com 

pedido de purgação de mora (id. 21314902). 3. Devidamente intimado, o 

autor apresentou a sua impugnação. 4. Vieram-me os autos conclusos 

para prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO 5. A questão destes autos não necessita de produção de 

outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme 

preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. DO MÉRITO DA 

PURGAÇÃO DA MORA 6. No caso dos autos, a parte devedora pugnou 

pelo pagamento das parcelas vencidas, deixando transcorrer o prazo sem 

que houvesse o pagamento integral do débito. 7. Pois bem, com o advento 

da Lei 10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto Lei 911/69, não há mais 

falar em purgação da mora, podendo o devedor, nos termos do respectivo 

§2º, “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus”. 8. Neste sentido, trago o julgado do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - PURGA DA MORA - NECESSIDADE 

DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. - O Decreto-Lei 911/69, 

em seu art. 3º, § 2º, autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que 

pague a integralidade da dívida pendente, não havendo, portanto, 

possibilidade de purga da mora, apenas pelo pagamento das parcelas 

atrasadas. - Conforme julgamento do REsp.1.418.593, representativo da 

controvérsia, há necessidade de pagamento integral da dívida, isto é, 

pagamento das parcelas vencidas e vincendas. (TJ-MG - AI: 

10686140077518003 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

22/07/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

31/07/2015).” 9. Há também precedentes no Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – PURGAÇÃO 

DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA 

DÍVIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos contratos 

firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no 

prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária, nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. 

Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). (AI 

91997/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)” 10. Desta 

forma, e considerando que no mandado de citação constou 

expressamente o prazo de 05 (cinco) dias para a requerida efetuar o 

pagamento da integralidade do débito pendente, e tendo decorrido tal 

prazo, a mesma quedou-se inerte, tenho que o pedido inicial merece 

acolhimento. 11. Em especial, verifico que houve o reconhecimento da 

parte requerida quanto à dívida existente. Sobre mais, em não havendo o 

pagamento da integralidade do débito pendente, deverá responder pela 

sua inércia. 12. Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora requerente, 

podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço vil, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial. DISPOSITIVO 13. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, 

§ 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, 

confirmando a liminar deferida nos autos. 14. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa. 15. Justifico o indeferimento da 

gratuidade em razão da inexistência de documentos plausíveis que 

pudessem comprovar o alegado. 16. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 17. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002768-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIDES ANTONIO KLEIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002768-97.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ORIDES ANTONIO KLEIN Vistos em Regime de Exceção. 

Cuida-se de “Execução de Título Extrajudicial” proposta por BANCO 

BRADESCO, em face de ORIDES ANTONIO KLEIN, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, antes mesmo da citação do 

executado, a parte autora requereu a desistência da ação (id nº 

16382634). Após, vieram os autos conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A lide posta em discussão não exige maiores 

delongas, ante o pleito de desistência da ação formulado pela autora, 

previamente à citação do demandado, consoante dispõe o art. 485, §4º, 

do CPC. Nesse diapasão, HOMOLOGO o pedido de desistência e em 

consequência JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, e, deixo de condenar em honorários, 

eis que não houve triangularização processual. Com o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 23 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001926-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSO LISBOA (EXECUTADO)

J.LISBOA INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001926-54.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: J.LISBOA INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS AGRICOLAS ME - ME, JOELSO LISBOA Vistos em Regime 

de Exceção. Cuida-se de “Execução de Título Extrajudicial” proposta por 

BANCO BRADESCO, em face de J.LISBOA INDUSTRIA DE PECAS PARA 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS ME – ME e JOELSO LISBOA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, as 

partes transacionaram, pugnando pela homologação do acordo firmado em 

id nº 21395937. Os autos vieram conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e Decido. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida no id nº 21395939 em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC, oportunidade em que SUSPENDO o 

presente feito até que finda todas as parcelas, nos termos do art. 313, II e 
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922, ambos do CPC/15. Registre-se que a referida suspensão será 

cessada acaso constatada qualquer violação das cláusulas e condições 

convencionadas. Custas e honorários, conforme acordado. P.R.I.C. 

Findado o prazo do acordo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

acerca do seu cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio 

interpretado como quitação. ÀS PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 30 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009404-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS TOCANTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009404-79.2017.8.11.0002. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: FRANCISCO DE 

ASSIS TOCANTINS Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de “Ação de 

Busca e Apreensão” proposta por BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de FRANCISCO DE ASSIS 

TOCANTINS, ambos devidamente qualificados nos autos. A despeito de 

intimada para proceder com o recolhimento das custas iniciais, a parte 

autora quedou-se silente, conforme certificado em id nº 16684116. Os 

autos vieram conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

16684116), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Custas pela autora. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, 

ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Várzea Grande-MT, 

30 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009244-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DE OLIVEIRA BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009244-20.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: CLAUDIO DE OLIVEIRA BRANDAO Vistos. 1. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta por SICOOB 

CREDISUL, em desfavor de CLAUDIO DE OLIVEIRA BRANDÃO. 2. Aportou 

aos autos pedido de desistência da ação, aviado pelo requerente (ID. 

16338111). Vieram os autos conclusos. É o relatório necessário. Decido. 

3. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda. 4. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente no artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, 

mas para tanto, devem ser observados os requisitos da legislação. 5. Pois 

bem. O requerente alegou desinteresse no prosseguimento da ação, 

hipótese de extinção do feito, conforme disposto no VIII, do art. 485 do 

CPC. 6. Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 7. Custas pela parte autora 

(art. 88, CPC). 8. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. 9. 

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 10. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009031-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JOSE TOSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1 0 0 9 0 3 1 - 4 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PEDRO JOSE 

TOSTA Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor 

de PEDRO JOSÉ TOSTA. 2. Aportou aos autos pedido de desistência da 

ação, aviado pelo requerente (ID. 11207122). Vieram os autos conclusos. 

É o relatório necessário. Decido. 3. A desistência do prosseguimento do 

processo, corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação 

do status alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda. 4. 

Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação 

judicial, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente no 

artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, devem ser observados os 

requisitos da legislação. 5. Pois bem. O requerente alegou desinteresse no 

prosseguimento da ação, hipótese de extinção do feito, conforme disposto 

no VIII, do art. 485 do CPC. 6. Isso posto e tendo em vista a manifestação 

expressa da parte requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 7. 

Custas pela parte autora (art. 88, CPC). 8. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo. 9. Prescindível o registro da sentença, nos termos do 

artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de 

Justiça – CNGC. 10. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito
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